
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran ini merapakan hasil dan penelitian tentang prediksi

kebangkraten pada perasahaan manufaktur di bidang Automotive and Allied

Product periode 2006-2007 yang terdafter di BEJ dengan metode Altman Z-Score.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

5.1. Kesimpulan

Metode perhitungan Altman Z-Score secara signifikan dapat memprediksi

perusahaan manufaktur di bidang automotive and allied product yang terdafter di

BEJ periode 2004-2007 pada kelompok perusahaan tidak bangkrat, grey area dan

bangkrat. Selama tahun 2004 sampai 2007 hampir tiap tahun dan di tiap

perasahaan yang dijadikan obyek penelitian mengalami kebangkratan. Kondisi ini

berganti pada posisi grey area pada tahun berlkutnya. Yang masuk dalam kategori

tidak bangkrat adalah PT. Astra Otoparts, Tbk, PT. Good Year Indonesia, Tbk,

PT. Selamat Sempurna, Tbk, karena perusahaan im bemilai Z-Score tinggi dan

tehun ke tahun selama 2004-2007. Yang berada pada posisi grey area pada tahun

2004-2007 adalah PT. Astra Intemasional, Tbk, , PT. Branta Mulia, Tbk, PT.

Hexindo Adi Perkasa, Tbk, PT. Gajah Tunggal, Tbk, PT. Indospring, Tbk, PT.

Intraco Penta, Tbk, PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk, PT. Multi Strada Arah

Sarana, Tbk, PT. Nipress, Tbk, PT. Polychem Indonesia (d/n GT Petrochem
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Industri), Tbk, PT. Tunas Ridean, Tbk, PT. United Tractor, Tbk. Perasahaan yang

bangkrat dari tahun 2004-2007 adalah, PT. Indomobil Sukses Intemasional, Tbk,
PT. Pnma Alloy Steel, Tbk, PT. Sanex Qianjiang Motor intemasional, Tbk

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang membagi perasahaan ke dalam tiga kategori,

yaitu : Perasahaan Tidak Bangkrat, Perasahaan Bangkrat dan Perasahaan yang
berada padagreyarea

Bagi perasahaan yang mengalami kesuliten keuangan disarankan

melakukan perabahan komposisi modal dan akuisisi yang memberikan hasil yang
cukup efektif bagi perasahaan untuk mengatesi kesuliten keuangan yang dialami
perusahaan tersebut.

Bagi pihak manajemen, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam

mengambil sebuah kebijakan serta keputusan dan inisiatif strategis dalam

menghadapi iklim bisnis yang dapat berabah sewaktu-waktu.

Bagi investor, disarankan menilai kinerja suatu perasahaan dalam

beberapa periode. Karena akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

investesi pada masa yang akan datang serta sebagai gambaran tentang tidak

bangkrat atau bangkratnya sebuah perusahan. Jika perusahaan dalam kondisi tidak

bangkrat, disamping memiliki kemampuan untuk memberikan laba kepada para

pemegang sahamnya juga mampu mengambalikan segala bentuk kewajibannya,

baik jangka panjang maupun jangka pendek. Serta hendaknya para investor

mempelajan lebih jauh lagi bagaimana metode Altman digunakan bagi
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perusahaan dan mencakaup aspek vanabel-variabelnya. Kemudian melakukan

analisis fundamental terhadap variabel X, (modal keria/totel aktiva), X2 (laba

ditehan/totel aktiva), X3 (laba sebelum bunga dan pajak/total aktiva), X. (ekuites

pemegang saham/nilai buku totel uteng), X5 (penjualan/total aktiva). Apakah

sesuai denganyangdiharapkan ateu tidak.

Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah jumlah sampel

perasahaan serta periode penelitian supaya hasil penelitian lebih luad dan akurat,

serta hasilnya lebih refresentetif terhadap keadaan yang sebenamya dalam menilai

perasahaan bangkrut atau tidak bangkrat.




