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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap 

kondisi financial distress, menggunakan variabel Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas. Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan subsektor 

coal mining yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015, dengan 

jumlah 9 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara simultan 

terhadap kondisi financial distress perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2015 sebesar 53.9%. Hasil ini ditunjukan oleh analisis 

regresi logistik yang menunjukan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 yakni 

0,116 dan nilai Nagelkerke R Square menunjukkan nilai sebesar 0,539. 

2. Tidak terdapat pengaruh likuiditas secara parsial terhadap kondisi financial 

distress perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

Hasil ini ditunjukan oleh analisis regresi logistik yang menunjukan bahwa 

nilai sig dari current ratio lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.327. 

3. Tidak terdapat pengaruh leverage secara parsial terhadap kondisi financial 

distress perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. 

Hasil ini ditunjukan oleh analisis regresi logistik yang menunjukan bahwa 

nilai sig dari DER lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.22. 
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4. Terdapat pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap kondisi financial 

distress perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-

2015 sebesar 53.9%. Hasil ini ditunjukan oleh analisis regresi logistik 

yang menunjukan bahwa nilai sig dari ROA lebih kecil dari 0.05 yaitu 

sebesar 0.001 dan nilai Nagelkerke R Square menunjukkan nilai sebesar 

0,539. 

 

5.2.  Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya dapat menganalisis kondisi yang terjadi pada 

perusahaan sejak dini untuk mencegah terjadinya kondisi financial distress. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan kepada para 

investor dalam melakukan investasi saham dengan melihat kondisi perusahaan 

melalui rasio keuangan, khususnya melalui rasio likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kombinasi rasio yang 

berbeda dan periode penelitian yang lebih panjang sehingga dapat 

mengembangkan penelitian ini serta menggunakan sampel dari sektor 

perusahaan lain dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran bidang 

aspek lain di Bursa Efek Indonesia. 


