
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji likuiditas, aktivitas, profitabilitas, 

leverage dan arus kas terhadap financial distress pada Perusahaan real estate dan 

property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 – 2017.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variable likuiditas (CR) secara 

signifikan berpengaruh terhadap financial distress. Maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis pertama diterima. 

2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variable aktivitas (TA) secara 

signifikan berpengaruh terhadap financial distress. Maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis kedua diterima. 

3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variable profitabilitas (ROA) secara 

signifikan berpengaruh terhadap financial distress. Maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis ketiga diterima. 

4. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variable leverage (DR) secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap financial distress. Maka dapat 

diambil kesimpulan hipotesis keempat ditolak. 

5. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variable arus kas (AK) secara 

signifikan berpengaruh terhadap financial distress. Maka dapat diambil 

kesimpulan hipotesis kelima diterima. 



 
 

 
 

6. Hasil Omnibust Test of Model Coefficient menunjukkan bahwa likuiditas, 

aktivitas, profitabilitas, leverage dan arus kas secara bersama-sama berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap financial distress. 

7. Hasil uji Nagelkerke R Square 0,535 atau 53,5%. Hasil ini berarti 

menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 53,5% dari variabel 

likuiditas, aktivitas, profitabilitas, leverage dan arus kas terhadap financial 

distress. Sedangkan sisanya 46,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunkan variabel lain selain variabel dalam 

penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap financial distress.   

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel penelitian selain 

perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk memperluas penelitian seperti perusahaan perdagangan, 

pertambangan, manufaktur dan lain-lain.  

4. Disarankan menggunakan ukuran lain untuk memproksikan kondisi 

financial distress perusahaan atau menggunakan lebih dari satu proksi 

dalam menentukan financial distress seperti menggunakan interest coverage 

ratio (ICR), nilai buku ekuitas negatif, dan arus kas negative002E 


