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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Mengacu pada identifikasi masalah yang dikemukakan pada Bab II sesi 

2.8 dan nilai z-score pada Bab IV dapat disimpulkan hal-hal berikut.  

1. Rasio keuangan Working Capital to Total Assets (X1), Retained Earnings to 

Total Assets (X2), Earning Before Interest and Taxes to Total Assets (X3), dan 

Book Value of Equity to Book Value of Total Debt (X4) masing-masing Bank 

Perkreditan Rakyat di Kota Bandung yang terdaftar di Direktori Bank 

Indonesia periode 2010-2012 dapat memprediksi kebangkrutan Bank 

Perkreditan Rakyat.  

a. Nilai minimum rasio working capital to total assets dimiliki oleh PT 

BPR Mutiara Artha Pratama. Nilai maksimum rasio working capital to 

total assets dimiliki oleh PT. BPR Sentral Investasi d/h Gerbang Pr. 

b. Nilai minimum rasio retained earning to total assets dimiliki oleh PT. 

BPR Artha Niaga Finatama. Nilai maksimum rasio retained earning to 

total assets dimiliki oleh PT. BPR Kertamulia. 

c. Nilai minimum rasio earning before interest and tax to total assets 

dimiliki oleh PT BPR Mutiara Artha Pratama. Nilai maksimum rasio 

earning before interest and tax to total assets dimiliki oleh PT. BPR 

Kertamulia 
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d. Nilai minimum rasio book value of equity to book value of total debt 

dimiliki oleh PT BPR Mutiara Artha Pratama. Nilai maksimum rasio 

book value of equity to book value of total debt dimiliki oleh PT. BPR 

Sentral Investasi d/h Gerbang Pr. 

2. Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung yang terdaftar di 

Bank Indonesia periode 2010-2012 dapat diprediksi dengan menggunakan 

model Altman z-score. BPR di Kota Bandung yang berpotensi bangkrut terus 

mengalami penurunan dari tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 terdapat 15 

BPR di Kota Bandung yang potensial bangkrut, tahun 2011 terdapat 12 BPR, 

dan pada tahun 2012 terdapat 9 BPR. Terdapat sembilan Bank Perkreditan 

Rakyat di Kota Bandung yang diprediksi bangkrut selama tiga tahun berturut-

turut, yaitu PT BPR Artha Mitra Kencana, PT BPR Karya Guna Mandiri, PT 

BPR Mutiara Artha Pratama, PT. BPR Artha Niaga Finatama, PT. BPR 

Citradana Rahayu, PT. BPR Kertamulia, PT. BPR Nata Citraperdana, PT. 

BPR Pundi Kencana Makmur, dan PT. BPR Sentral Investasi d/h Gerbang Pr. 

Dari situs resmi Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan bahwa PT 

Mutiara Artha Pratama sejak tanggal 23 Desember 2013 telah dicabut izin 

usahanya oleh Bank Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan, 2014), 

sementara delapan bank lainnya masih beroperasi karena delapan bank 

tersebut memperbaiki kinerjanya. 
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5.2 Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas, peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor 

Diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi dalam menanamkan 

modalnya. Investor harus dapat menilai dan memprediksi kondisi 

perusahaan apakah baik atau tidaknya, baik sekarang maupun yang 

akan datang. Investor diharapkan jangan menanamkan modalnya 

kepada perusahaan yang mengalami penurunan, karena perusahaan 

yang telah menagalami penurunan sulit untuk memenuhi kewajibannya 

kembali, sehingga disisi lain pihak investor akan dirugikan. Tetapi 

investor juga harus melihat usaha manajemen dalam melakukan 

pebaikan tersebut, bila usaha tersebut dapat membuahkan hasil yang 

baik dikemudian hari, tidak salahnya investor mencoba menanamkan 

modalnya. Sehingga disini investor harus dapat menilai perusahaan 

dengan baik, setidaknya investor mampu memahami laporan keuangan 

yang diterbitan oleh perbankan tersebut. 

2. Bagi Perbankan 

Model Altman ini dapat digunakan untuk memprediksi kecenderungan 

kebangkrutan perusahaan selama periode keuangan. Model Altman ini 

sangat membantu untuk menilai dan memberi masukan untuk 

perbaikan perusahaan pada saat ini. Keputusan untuk mempertahankan 

perusahaan atau tidaknya tergantung dari pihak manajemen 



118 
 

perusahaan. Manajemen perusahaan diharapkan dapat mengambil 

tindakan yang cepat dan tepat untuk memperbaiki perusahaan atau 

mempertahankan perusahaannya, agar perusahaan tersebut tetap dapat 

berjalan dengan baik.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan agar dapat menggunakan model-model prediksi 

kebangkrutan lainnya untuk dapat dijadikan sebagai pembanding 

dalam memprediksi kebangkrutan. Selain itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat melakukan penelitian pada perusahaan lain selain 

perusahaan perbankan, karena model Altman dapat juga digunakan 

untuk perusahaan public dan non-public baik perusahaan manufaktur 

maupun perusahaan lainnya. 


