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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis tentang implikasi profitabilitas, 

severity, free assets dan downsizing terhadap keberhasilan turnaround pada 

perusahaan yang mengalami financial distress, perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri periode 2011-2013, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Hubungan antara keberhasilan turnaround dengan profitabilitas, severity, free 

assets dan downsizing memiliki tingkat hubungan yang rendah. Keberhasilan 

turnaround dapat dijelaskan oleh variabel dari profitabilitas, severity, free 

assets dan downsizing sebesar 42,4052%. Sedangkan sisanya sebesar 

57,5948% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Secara parsial terdapat dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan 

turnaround secara signifikan dan dua lainnya berpengaruh tidak signifikan. 

Profitabilitas berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan positif 

terhadap keberhasilan turnaround. Free assets berpengaruh secara signifikan 

dan memiliki hubungan positif terhadap keberhasilan turnaround. Severity 

berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap 
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keberhasilan turnaround. Downsizing berpengaruh tidak signifikan dan 

memiliki hubungan negatif terhadap keberhasilan turnaround. 

3. Secara simultan variabel profitabilitas, severity, free assets dan downsizing 

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan turnaround. 

 

B. Saran 

 

Saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan akan keberhasilan turnaround pada perusahaan yang mengalami 

financial distress, khususnya pada profitabilitas dan free assets yang 

berpengaruh signifikan, sehingga perusahaan mampu mempercepat proses 

turnaround melalui profitabilitas dan free assets perusahaan. 

2. Bagi kreditur, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang 

mengalami pemulihan setelah mengalami kondisi penurunan (financial 

distress) sehingga kreditur diharapkan dapat membantu dan 

mempertimbangkan dalam memutuskan tentang pemberian kredit pada 

perusahaan yang sedang menghadapi financial distress. 

3. Bagi investor, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil perusahaan 

yang berhasil turnaround, sehingga investor diharapkan dapat mengambil 

kebijakan investasi dalam penanaman dana pada perusahaan yang mengalami 

financial distress. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, dari hasil penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya disarankan dapat mengembangkan dan memperbaiki penelitian 
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sebelumnya. Misalnya dengan menggunakan faktor-faktor di luar variabel dalam 

penelitian ini atau pun menambah variabel selain variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini serta memperpanjang, memperbaharui periode dan objek 

pengamatan. 

 

 

 

 

 

 


