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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh prediksi financial distress 

terhadap harga saham melalui struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Prediksi Financial distress berpengaruh terhadap harga saham, yang artinya 

jika perusahaan berada pada kondisi financial distress, maka akan terjadi 

kenaikan harga saham. Hal ini dikarenakan para investor menganggap meski 

perusahaan mengalami kondisi financial distress, namun jika perusahaan 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, memiliki 

peluang untuk keluar dari kondisi financial distress sehingga menaikkan 

harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan 

hipotesis. 

2. Prediksi Financial distress berpengaruh terhadap struktur modal, yang 

artinya semakin besar masalah kondisi financial distress pada suatu 

perusahaan, penggunaan hutang yang besar akan mempersulit perusahaan 

dalam mengembalikan hutang perusahaan, maka akan menyebabkan struktur 

modal perusahaan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini berhasil 

membuktikan hipotesis. 

3. Struktur modal berpengaruh terhadap harga saham, yang artinya semakin 

baik struktur modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan 

berakibat pada harga saham yang tinggi. Hal ini dikarenakan struktur modal 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini berhasil 

membuktikan hipotesis. 

4. Prediksi Financial distress berpengaruh terhadap harga saham melalui 

struktur modal, yang artinya struktur modal dapat menjadi penunjang untuk 

menjelaskan pengaruh financial distress terhadap harga saham. Hal ini 

dikarenakan struktur modal menjadi salah satu pertimbangan utama para 
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investor dalam membeli saham. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan 

hipotesis.
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh prediksi 

financial distress terhadap harga saham melalui struktur modal dan memperoleh 

simpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengganti populasi penelitian, tidak menggunakan 

perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitiannya. Populasi penelitian bisa 

menggunakan perusahaan sektor jasa, sektor pertambangan, atau lain 

sebagainya. Peneliti juga menyarankan untuk menambahkan variabel lain 

seperti ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, pajak, profitabilitas 

perusahaan, serta variabel lain yang diprediksi dapat mempengaruhi struktur 

modal dan harga saham perusahaan. 

2. Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress, dapat mengatasi 

kondisi tersebut dengan cara memperbaiki kinerja perusahaan, khususnya 

dalam peningkatan kinerja rasio yang dijadikan sebagai bahan perhitungan 

metode Grover sehingga perusahaan mampu keluar dari kondisi financial 

distress dan mampu menaikkan harga saham. 

3. Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress, dalam mengatasi 

kesulitan keuangan perusahaan dapat melakukan beberapa hal seperti: 

restrukturisasi hutang dengan mengeluarkan saham atau obligasi baru agar 

investasi, aktiva, dan ekuitas perusahaan mengalami peningkatan yang 

berimbas pada peningkatan kinerja.  

 


