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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pertumbuhan kinerja keuangan pada PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2010-

2012 Kondisi Working Capital / Total Assets pada PT. Bakrie Telekom Tbk 

periode 2010-2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 modal kerja 

mengalami penurunan yang cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2012. 

Begitu juga total asset pada tahun 2011 mengalami penurunan tetapi tidak 

setinggi penurunan pada tahun 2012.  

Kondisi Retained Earning / Total Assets pada PT. Bakrie Telecom Tbk 

periode 2010-2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 laba ditahan 

mengalami penurunan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup 

tinggi. Begitu juga total asset pada tahun 2011 mengalami penurunan tetapi 

tidak setinggi penurunan pada tahun 2012 

Kondisi Earning Before Interest and Taxes / Total Assets pada PT. Bakrie 

Telecom Tbk periode 2010-2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 

Pendapatan sebelum pajak dan bunga mengalami penurunan dan pada tahun 
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2012 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Begitu juga total asset pada 

tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan. 

Kondisi Market Value Equity / Book Value of Total Debt pada PT. Bakrie 

Telecom Tbk periode 2010-2012. Pada tahun 2011 dan tahun 2012 nilai pasar 

ekuitas mengalami penurunan, sedangkan nilai pasar ekuitas pada tahun 2011 

mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan. 

Kondisi Sales / Total Assets  pada PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2010-

2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 penjualan mengalami 

penurunan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup tinggi . 

Begitu juga total asset pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan 

2. Dari hasil analisis prediksi kebangkrutan yang dilakukan pada PT.Bakrie 

Telecom Tbk tahun 2010-2012 menyatakan bahwa perusahaan mengalami 

penurunan kinerja yang signifikan. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis 

kebangkrutan metode Altman Z-Score yang menunjukkan keadaan bangkrut 

atau adanya masalah keuangan yang serius pada tahun 2010 - 2012 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan suatu 

masukan untuk pengambilan keputusan perusahaan  

2. Bagi calon investor, diharapkan agar memperhatikan kinerja dan kesehatan 

perusahaan yang akan digunakan untuk berinvestasi. Hal ini bertujuan agar 

investasi yang ditanamkan oleh investor dapat memberikan keuntungan 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar menggunakan metode-metode 

analisis kebangkrutan lainnya sebagai pembanding dalam memprediksi 

kebangkrutan. Misalnya dengan prediksi kebangkrutan springate. 

 

 

 

 


