
BAB V 

SIMPULAN 

1.1 Simpulan  

Berdasarkan uraian dari awal hingga pada bagian akhir pembahasan, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan berikut: 

1. Secara simultan variabel Non-Economic Wealth (X1), Give Out (X2), Earnings 

(X3), Liquidty (X4) dan Socio-Economic Wealth (X5) memiliki implikasi 

terhadap variabel Financial Distress (Y). 

2. Non-Economic Wealth (X1) yang diproksikan dengan rasio pendapatan halal  

menjadi penjelas Financial Distress (Y) menunjukkan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan  terhadap Financial Distress (Y). 

3. Give Out (X2) yang diukur dengan menggunakan indikator Zakat Ratio 

menunjukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan 

Financial Distress (Y). 

4. Earnings (X3) dengan proksi rasio profitabilitas Return on Assets (ROA) 

menunjukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan 

Financial Distress (Y). 

5. Liquidity (X4) yang diproksikan dengan Loans to Deposit Ratio (LDR) 

menunjukkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan 

Financial Distress (Y). 

6. Dimensi Socio-Economic Wealth (X5) yang direpresentasikan melalui porsi 

Profit Sharing Ratio (PSR), terbukti secara empiris menunjukkan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Financial Distress (Y). 



7. Intensitas pengaruh yang diwakili oleh hasil uji koefisien determinasi 

menunjukkan kemampuan variabel Non-Economic Wealth (X1), Give Out 

(X2), Earnings (X3), Liquidity (X4) dan Socio-Economic Wealth (X5)  untuk 

menjelaskan variabel Financial Distress (Y) adalah sebesar 17,9%, sementara 

sisanya sebesar 82,1% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. 

1.2 Keterbatasan 

Peneliti menyadari akan kekurangan dalam penelitian. Dalam penelitian tidak 

mengungkap pengukuran amanah management dikarenakan tidak terdapat proksi 

rasio yang sesuai untuk mengukur tingkat amanah yang dilaksanakan oleh bank 

syariah. Sehingga ANGELS dalam penelitian digunakan sebagai teori dan hanya 

mengungkap variabel non-economic wealth, give out, earning, liquidity dan socio-

economic wealth. 

1.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Regulator 

Bagi pemegang kebijakan dan penyusun regulasi, riset ini dapat dijadikan 

referensi dari sudut pandang empiris untuk menyusun kebijakan maupun 

peraturan baru. Kebijakan maupun aturan yang dimaksud dapat berupa 

persyaratan listing, parameter kesehatan keuangan, parameter kinerja syariah, 

dan lain sebagainya. 

2. Bagi Investor 

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi investor terkait dengan hasil riset ini 

adalah hendaknya investor melalukan analisa terhadap kondisi dan kinerja 



keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk menempatkan sumber 

dayanya.  Selain itu, investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang 

diamati pada penelitian ini untuk menganalisis potensi financial distress.  

Faktor-faktor ini setidaknya dapat menjadi red flag atau indikasi maupun 

gejala-gejala terjadinya financial distress. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mampu mengempiriskan variabel amanah 

management dalam perspektif ANGELS, menggunakan proksi lain yang lebih 

mampu memiliki pengaruh terhadap financial distress serta menambah rentan 

waktu observasi. 

 


