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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan  pada kondisi sebelum Undang- Undang Minerba diberlakukan, 

dari prediksi model Altman terdapat 3 perusahaan yang bangkrut dan 3 

perusahaan yang tidak bangkrut, sedangkan kondisi sesudah  undang-undang 

diberlakukan terdapat 5 perusahaan yang bangkrut dan 1 perusahaan yang 

dinyatakan tidak bangkrut. Model Springate memprediksi bahwa terdapat 5 

perusahaan yang bangkrut dan 1 perusahaan yang tidak bangkrut baik 

sebelum ataupun sesudah undang-undang. Dan prediksi financial distress 

model Zmijewski terdapat 1 perusahaan yang bangkrut dan 5 perusahaan yang 

tidak bangkrut baik kondisi sebelum maupun sesudah undang-undang. 

 

2. Berdasarkan  probabilitas konsistensi, secara keseluruhan terdapat konsistensi 

prediksi financial distress sebelum dan sesudah Undang-Undang Minerba 

diberlakukan. Rata-rata konsistensi keselurahan sebesar 70%. Model  yang 

menunjukkan konsistensi tertinggi adalah model Altman sebesar 81% . 

Metode Zmijewski menghasilkan probabilitas konsistensi sebesar 78% dan 

nilai terendah terdapat pada model Springate yaitu sebesar 50%. Hal ini 

selaras dengan  uji chi-square yang menunjukkan bahwa model Altman dan 

model  Zmijewski  memiliki konsistensi dari tahun ke tahun. Sedangkan  

model Springate menunjukkan inkonsistensi. 

 

 

3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan uji paired untuk masing-

masing model pada sebelum dan sesudah UU Minerba, menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang signifikan. Namun pada uji anova untuk keseluruhan 
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model menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada sebelum UU 

Minerba dan sesudah UU Minerba. Kesimpulan ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Komang Devi (2014) yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan potensi kebangkrutan industri pertambangan. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa masukan yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

1. Jumlah sampel dan periode terbatas hanya dari tahun  2007-2013 

2. Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  3   padahal  masih  

ada beberapa model lagi yang telah ditemukan.   

3. Hasil dari analisis prediksi financial distress yang dapat dilihat dari laba 

bersih yang negatif tidak sepenuhnya tepat. Ternyata masih ada 

perusahaan yang masuk kategori tidak bangkrut walaupun laba bersihnya 

bernilai negatif. 

Oleh karena keterbatasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian di masa depan:  

1. Pada penelitian selanjutnya, jumlah sampel dan periode sebaiknya 

ditambah lagi.  

2. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  model-model  prediksi  

lain  yang ada seperti  model Grover atau Ohlson. 

3. Penelitian  selanjutnya  bisa  menggunakan  kriteria financial  distress  

yang berbeda untuk penggunaan yang berbeda. 


