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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi financial distress disertai 

tingkat akurasi dan error, menggunakan model Altman modifikasi (1995), 

Zmijewski (1983), dan Grover (2001) pada perusahaan pertambangan yang 

Listing di BEI pada periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dengan menggunakan earning per share negatif, sehingga sampel 

berjumlah 35 perusahaan, terdiri dari 20 perusahaan tidak mengalami financial 

distress dan 15 perusahaan mengalami financial distress.  

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, penulis telah memperoleh hasil penelitian mengenai prediksi model-

model tersebut dan didukung teori-teori yang telah dipelajari, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan model Altman modifikasi (1995), perusahaan yang 

diprediksi mengalami financial distress pada Tahun 2011 dan 2012 

dengan tingkat akurasi 48%, sebanyak 8 perusahaan. Tahun 2013 dengan 

tingkat akurasi 63% terdapat 8 perusahaan mengalami financial distress. 

Tahun 2014 diprediksi 10 perusahaan mengalami financial distress, 

dengan tingkat akurasi 67%. 

2. Berdasarkan model Zmijewski (1983), perusahaan yang diprediksi 

mengalami financial distress pada Tahun 2011 dengan tingkat akurasi 
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60% sebanyak 3 perusahaan, Tahun 2012 perusahaan yang mengalami 

financial distress sebanyak 6 perusahaan dengan tingkat akurasi 

54,286%. Tahun 2013 perusahaan yang mengalami financial distress 

sebanyak 8 perusahaan dengan tingkat akurasi 62,86%. Tahun 2014 

diprediksi 10 perusahaan mengalami financial dengan tingkat akurasi 

60%. 

3. Berdasarkan model Grover (2001), perusahaan yang diprediksi 

mengalami financial distress pada Tahun 2011 dengan tingkat akurasi 

66% yaitu 4 perusahaan, Tahun 2012 perusahaan yang mengalami 

financial distress sebanyak 2 perusahaan dengan tingkat akurasi 66%. 

Tahun 2013 perusahaan yang mengalami financial distress sebanyak 5 

perusahaan, dengan tingkat akurasi 63%. Tahun 2014 diprediksi 6 

perusahaan mengalami financial distress dengan tingkat akurasi 71%. 

4. Berdasarkan rata-rata akurasi model prediksi financial distress, maka 

dapat disimpulan bahwa model Grover (2001) merupakan model 

terakurat dengan nilai 66,5%, lalu model Zmijewski (1983) dengan nilai 

59,29%, dan yang terakhir model Altman modifikasi (1995) senilai 

56,5% pada penelitian yang dilakukan di perusahaan pertambangan yang 

listing di BEI periode 2011-2014. 
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5.2.   Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada perusahaan 

pertambangan dalam memprediksi financial distress menggunakan model Altman 

Modifikasi (1995), Zmijewski (1983), dan Grover (2001) pada periode 2011 

hingga 2014, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan yang diprediksi mengalami financial distress, 

diperlukan adanya perhatian yang khusus dan serius dari pihak 

perusahaan. Sebaiknya pihak manajemen perusahaan lebih dapat 

memperhatikan dan mengelola aset yang dimiliki guna menghasilkan 

laba, selain itu  mengurangi peminjaman hutang yang berlebihan, 

membayarkan bunga-bunganya. Perlu dilakukannya efisiensi untuk 

menghindari kondisi financial distress. 

2. Bagi Investor 

Para investor terutama yang akan melakukan investasi pada perusahaan 

pertambangan yang listing di BEI dapat melakukan analisis kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan model Grover (2001), karena 

model tersebut memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi diantara 

model Altman modifikasi (1995), dan Zmijewski (1983). Hasil 

perhitungan dengan model tersebut dapat dijadikan referensi untuk para 

investor dalam menanamkan investasinya, guna menghindari kerugian 

investasi.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak akademis maupun bukan yang tertarik melakukan penelitian 

mengenai masalah sejenis ini, peneliti selanjutnya dapat melakukan 

penelitian dengan model prediksi financial distress lain dan mengambil 

sampel dalam industri yang berbeda.  

Selain itu dapat menetapkan kriteria yang lain atau lebih dari satu terkait 

suatu perusahaan mengalami financial distress atau tidak. Disarankan 

agar menambahkan penelitian menggunakan analisis teknikal sehingga 

dapat dibandingkan dengan analisis fundamental dan menggunakan 

periode penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang, karena 

dengan ditambahnya perbandingan antara analisis teknikal dan 

fundamental, rentang periode pengamatan yang lebih panjang dan jumlah 

data yang cukup banyak maka diharapkan hasil yang diperoleh lebih baik. 

 


