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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perubahan 

Laba (X1), Arus Kas Operasional (X2) dan Hutang (Leverage) (X3) 

Terhadap Kesulitan Kondisi Keuangan (Financial Distress) (Y) pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan laba, arus kas 

operasional dan hutang (leverage) secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kesulitan kondisi keuangan (financial distress) 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan laba secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan arus kas operasional 

secara parsial berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesulitan kondisi keuangan (financial distress) perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang (leverage) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat 

memperkaya skripsi yang ada di IAIN Tulungagung, oleh karena 

itu perlu adanya penguatan teori mengenai topik yang ada dalam 

penelitian ini. Akademisi harus menyediakan referensi baik berupa 

jurnal atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini sehingga 

dapat dilakukan penelitian sejenis. 

2. Bagi Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan perusahaan mengenai kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) dan diharapkan  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan 

beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) dan seharusnya variabel yang 

digunakan lebih banyak dan juga menambah waktu tahun 
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penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Variabel 

yang mungkin dapat digunakan seperti Operating Capacity, Sales 

Growth. Dengan demikian kita dapat memahami lebih mendalam 

terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


