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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung oleh teori-

teori yang dipelajari dan hasil pembahasan yang diperoleh mengenai analisis rasio 

keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang terdaftar Indeks LQ-

45 pada tahun 2010-2013, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prediksi kebangkrutan perusahaan dengan melihat analisis rasio keuangan 

kombinasi metode Altman Z-Score dan metode Zmijewski X-Score pada 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 periode 2010-2013, 

menghasilkan prediksi kebangkrutan sebagai berikut: 

a. Metode Altman Z-Score 

Berdasarkan metode Altman Z-Score perusahaan kategori sehat pada 

tahun 2010 terdapat 15 perusahaan yaitu PT. Adaro Energy Tbk. 

(ADRO), PT. Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), PT. Astra International 

Tbk. (ASII), PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT. Vale Indonesia Tbk. 

(INCO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT. Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk. (INTP), PT. Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT. PP 

London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP), PT. Perusahaan Gas Negara  

Tbk. (PGAS), PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT. 

Semen Indonesia Tbk (SMGR), PT.  Telekomunikasi Indonesia  Tbk. 

(TLKM), PT. United Tractors Tbk. (UNTR), dan PT. Unilever Indonesia 

Tbk. (UNVR). Sedangkan tahun 2011 hingga 2013 kategori sehat 
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berkurang menjadi 14 perusahaan dikarenakan PT. Adaro Energy Tbk. 

(ADRO) berpindah kategori, akibat penurunan kinerja keuangan yang 

ditunjukkan dengan turunnya nilai Z-Score.  

Perusahaan yang berada dalam kategori Rawan pada tahun 2010 terdapat 

3 perusahaan, yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT. 

Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), dan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

(JSMR). Pada tahun 2011 dan 2012 kategori rawan bertambah menjadi 4 

perusahaan, setelah PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) tidak dapat 

mempertahankan posisinya dalam kategori sehat, dan pada tahun 2013 

menjadi 2 perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) 

dan PT. Lippo Karawaci Tbk. (LPKR). 

Perusahaan dalam kategori potensial bangkrut pada Indeks LQ-45 tahun 

2010-2012 terdapat 1 perusahaan yaitu PT. Bumi Resources Tbk. 

(BUMI), sedangkan pada tahun 2013 kategori bangkrut bertambah 

menjadi 3 perusahaan, akibat PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) dan PT. 

Jasa Marga Tbk (JSMR) yang sebelumnya berada di kategori rawan, turut 

berada dalam kategori ini.  

b. Metode Zmijewski X-Score 

Perusahaan dalam kategori sehat yang ditandai dengan nilai X-Score 

dibawah nilai 0, terdiri dari 18 perusahaan yaitu, PT. Astra Agro Lestari 

Tbk. (AALI), PT. Adaro Energy Tbk. (ADRO), PT. Astra International 

Tbk. (ASII), PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM), PT. Vale Indonesia Tbk. 

(INCO), PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF), PT Indo 
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Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT. Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk. (INTP), PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT. Kalbe Farma 

Tbk. (KLBF), PT. Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), PT. PP London Sumatra 

Indonesia Tbk. (LSIP), PT. Perusahaan Gas Negara  Tbk. (PGAS), PT. 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT. Semen Indonesia Tbk 

(SMGR), PT.  Telekomunikasi Indonesia  Tbk. (TLKM), PT. United 

Tractors Tbk. (UNTR), dan PT. Unilever Indonesia Tbk. (UNVR). 

Sedangkan untuk kategori bangkrut pada tahun 2010 hingga 2013 berada 

pada PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) yang secara konstan memiliki 

nilai X-Score diatas titik cutoff yaitu diatas 0. 

2. Terdapat perbedaan hasil pengujian kebangkrutan perusahaan antara model 

Altman Z-Score dan Zmijewski X-Score di perusahaan yang listing LQ-45 

tahun 2010-2013. Berdasarkan metode Altman Z-Score perusahaan kategori 

sehat pada tahun 2010 terdapat 15 perusahaan, pada tahun 2011, 2012, dan 

2013 14 perusahaan kategori sehat, sedangkan metode  Zmijewski X-Score 

secara konstan menghasilkan 18 perusahaan dalam kategori sehat selama 

tahun 2010-2013. Untuk kategori Rawan, metode altman menghasilkan 3 

perusahaan pada tahun 2010, 4 perusahaan pada tahun 2011 dan 2012, serta 2 

perusahaan pada tahun 2013, sedangkan Zmijewski menghasilkan 0 

perusahaan kategori rawan. Untuk kategori Bangkrut, Altman menghasilkan  

1 perusahaan bangkrut pada tahun 2010, 2011, dan 2012, serta 3 perusahaan 

potensi bangkrut pada tahun 2013. Sedangkan Zmijewski secara konstan 

menghasilkan 1 perusahaan dalam kategori bangkrut selama tahun 2010-
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2013. Namun, dalam perbedaan jumlah hasil kategori tersebut, terdapat 

kesamaan hasil kategori prediksi kebangkrutan antara metode Altman dan 

metode Zmijewski, yang diperoleh dengan menggunakan irisan antar 

kategori. Kemudian irisan tersebut, menghasilkan 14 perusahaan atau 79% 

perusahaan berada dalam kategori sehat antara model Altman dan Zmijewski 

dan untuk kategori bangkrut menghasilkan irisan 1 perusahaan saja atau 5% 

dari keseluruhan sampel yang diteliti. 

 

5.2 Saran 

 Setelah dilakukannya penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

memberikan saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan  

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

 Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian diatas, saran bagi 

perusahaan yang listing Indeks LQ-45 tersebut yaitu: 

1. Bagi perusahaan yang diprediksikan potensial bangkrut, sebaiknya pihak 

manajemen perusahaan lebih dapat memperhatikan asetnya, sehingga tidak 

terjadi over investment dan lebih produktif dalam menghasilkan laba. Arus 

modal kerja yang dihasilkan harus positif agar terhindar dari dampak 

buruk terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu 

memperhatikan biaya hutang perusahaan agar tidak semakin meningkat 

dan beresiko tinggi. 
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2. Bagi perusahaan yang diprediksikan dalam keadaan rawan harus 

meningkatkan kinerja perusahaannya agar pada waktu berikutnya tidak 

mengalami penurunan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. 

3. Bagi perusahaan yang diprediksikan pada kondisi sehat, diharapkan dapat 

mempertahankan dan sebaiknya tetap memperhatikan segala aspek yang 

mempengaruhi perusahaan tersebut dan melakukan pencegahan agar tidak 

terjadi kebangkrutan. 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dalam hal perhitungan kombinasi rasio untuk memprediksi kebangkrutan, 

sebaiknya tidak menitik beratkan kepada total aset sebagai penyebut dalam 

memperhitungan rasio, Karena total aset memperhitungkan keseluruhan 

aset termasuk other assets, yang notabennya tidak berhubungan dengan 

aset yang digunakan untuk operasional atau menghasilkan laba. Maka aset 

yg digunakan untuk menghitung rasio sebaiknya adalah aset dari capital 

employed atau aset yang digunakan untuk operasional agar terlihat jelas 

kinerja keuangan sesungguhnya. 

2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan hasil prediksi setiap model 

menggunakan alat bantu seperti SPSS sehingga diperoleh derajat 

signifikansi perbandingan yang lebih terperinci.  

3. Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah variabel yang 

digunakan hanya untuk penilaian kuantitatif saja melalui rasio keuangan, 
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sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pada 

aspek kualitatif seperti faktor ekonomi, sosial, teknologi dan perubahan 

peraturan pemerintah yang menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan. 

4. Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah berupa sampel penelitian 

yang hanya berfokus pada perusahaan listing Indeks LQ-45 saja secara 

time series, sedangkan dalam Indeks tersebut terdiri atas perusahaan dari 

berbagai sektor yang oleh peneliti tidak dianalisa dan dibandingkan 

berdasarkan rata-rata nilai sektor/industri sejenis (cross sectional). 

Sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tidak hanya dalam satu 

indeks saham, tetapi dapat menganalisa berdasarkan jenis sektor yang 

terdaftar di BEI. 


