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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Debt Ratio berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Return on Assets. 

2) Debt Ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap Financial Distress. 

3) Return on Assets berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Financial 

Distress. 

4) Debt Ratio berpengaruh signifikan dan positif terhadap Market Value of Equity, 

namun setelah dimediasi dengan Return on Assets dan Financial Distress 

pengaruh Debt Ratio menjadi signifikan dan negatif terhadap Market Value of 

Equity. 

5) Return on Assets berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Market 

Value of Equity, namun setelah dimediasi dengan Financial Distress pengaruh 

Return on Assets menjadi signifikan dan positif terhadap Market Value of Equity. 

6) Financial Distress berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Market Value of 

Equity. 

 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengemukakan beberapa implikasi yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dibawah ini sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Setiap perusahaan pasti ingin memaksimalkan nilai perusahaan, 

denganmemanfaatkan keuntungan dari kekuatan-kekuatan perusahaan dan 

memperbaiki kelemahannya, dengan mengetahui hubungan pengaruh langsung dan 

tidak langsung dari hasil penelitian ini yang pada akhirnya mengarah pada nilai 

perusahaan. Posisi hutang, profitabilitas dan kondisi financial distress dapat 

mempengaruhi para calon investor tertarik untuk menanamkan modalnya dan bersedia 
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membayar untuk membeli sahamnya sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan 

yang akan tercermin dalam harga sahamnya. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam menentukan dan 

memutuskan investasi yang akan dilakukan, karena tentunya setiap investor 

menginginkan prospek yang lebih baik bagi perusahaan yang dipilih tentang masa 

depannya dan mendapatkan keuntungan yang sesuai yang diharapkan. 

3. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu dalam bidang 

keuangan agar lebih mengerti dan memahami tentang pengaruh debt ratio terhadap 

return on assets dan financial distress serta implikasinya pada market value of equity 

(nilai perusahaan). 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran, yaitu:  

1. Menambahkan variabel eksogen seperti institutional ownership, size institutional 

dan variable endogen seperti Total Assets Turnover. 

2. Menggunakan metode dan alat uji yang berbeda, lebih lengkap, serta akurat 

sehingga akan menghasilkan output atau kesimpulan yang lebih baik. 

 

 

 

 

 


