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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

model Altman Original Z-Score dalam memprediksi kebangkrutan perusahan 

manufaktur publik di Indonesia dengan sampel penelitian pada 16 perusahaan 

publik sektor industri food and beverage, maka penulis dapat menarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Model Altman Original Z-Score diinterpelasi oleh 5 rasio keuangan yang 

mewakili aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas serta aktivitas. Kelima 

rasio tersebut adalah working capital to total assets, retained earnings to 

total assets, earning before interest and tax (EBIT) to total assets, market 

value of equity to book value of total liabilities serta sales to total assets. 

Dari lima periode laporan keuangan yang diteliti, yakni selama tahun 2000 

sampai dengan tahun 2004, nilai tertinggi untuk rasio working capital to 

total assests dimiliki oleh PT. Sari Husada Tbk. pada tahun 2004 dengan 

nilai sebesar 0,6483. Sedangkan nilai terendah rasio ini  dimiliki oleh PT. 

Prashida Aneka Niaga Tbk. pada tahun 2002 dengan nilai sebesar -4,5318. 

Nilai tertinggi untuk rasio retained earnings to total assets dimiliki oleh PT. 

Delta Djakarta Tbk. dengan nilai sebesar 7,327 yang terdapat di tahun 2003. 

Sedangkan untuk nilai terendahnya dimiliki oleh PT. Prashida Aneka Niaga 

Tbk. dengan nilai sebesar -4,6890 yang terdapat di tahun 2003. Nilai 

earnings before interest and tax yang tertinggi terdapat di tahun 2000 yang 

dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dengan nilai sebesar 0,3366. 

Sedangkan untuk nilai terendahnya terdapat di tahun 2004 yang dimiliki 

oleh PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk. dengan nilai sebesar -0,6784. Nilai 

tertinggi untuk rasio market value of equity to book value of total liabilities 

dimiliki oleh PT. Suba Indah Tbk. dengan nilai sebesar 2,6370 yang 

terdapat di tahun 2001. Sedangkan untuk nilai terendahnya dimiliki oleh 
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PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. dengan nilai sebesar 0,0384 yang 

terdapat di tahun 2001. Nilai tertinggi untuk rasio sales to total assets 

terdapat di tahun 2003 yang dimiliki oleh PT. Aqua Golden Mississippi 

Tbk. dengan nilai sebesar 2,06. Sedangkan untuk nilai terendah dari rasio 

ini terdapat di tahun 2001 yang dimiliki oleh PT. Suba Indah Tbk. dengan 

nilai sebesar 0,09.  

2. Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa nilai Z-Score dari beberapa 

perusahaan manufaktur publik di sektor industri food and beverage 

seringkali mengalami perubahan drastis. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi kesehatan dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak stabil. Pada 

tahun 2000 dan 2001, nilai Z-Score tertinggi dimiliki oleh PT. Sari Husada 

Tbk. yakni dengan nilai sebesar 4,1104 dan 4,2525. Sedangkan untuk nilai 

terendah dari Z-Score dua tahun tersebut dimiliki oleh PT. Sekar Laut Tbk. 

yakni dengan nilai sebesar -6,4737 dan -7,7320. Untuk tahun 2002, nilai Z-

Score tertinggi kembali berada pada PT. Sari Husada Tbk. dengan nilai 

sebesar 4,2595. Sedangkan untuk nilai terendahnya berada pada PT. 

Prashida Aneka Niaga Tbk. dengan nilai sebesar -10,8815. Pada tahun 2003 

PT. Sari Husada Tbk. memiliki nilai Z-Score tertinggi untuk keempat 

kalinya yakni sebesar 4,0386. Sedangkan nilai terendah dimiliki PT. 

Prashida Aneka Niaga Tbk. yakni sebesar -6,1833. Nilai Z-Score tertinggi 

untuk tahun 2004 berpindah ke PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. yakni 

sebesar 3,7860. Sedangkan untuk nilai terendahnya dimiliki oleh PT. Sekar 

Laut Tbk. yakni sebesar -5,8886. Berdasarkan nilai Z-Score tersebut, maka 

perusahaan-perusahaan yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan pada 

tahun 2006 (dua tahun setelah data Z-Score terakhir) adalah  PT. Ades 

Alfindo Putrasetia Tbk., PT. Cahaya Kalbar Tbk., PT. Davomas Abadi 

Tbk., PT. Prashida Aneka Niaga Tbk., PT. Sekar Laut Tbk., PT. Sinar Mas 

Agro Resources and Technology (SMART) Tbk., PT.Suba Indah Tbk., dan 

PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 

3. Hasil pengujian hipotesis one sample t-test menunjukkan bahwa analisis 

model Altman Original Z-Score tidak menunjukkan kebangkrutan 
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perusahaan manufaktur publik di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan 

fakta dari delapan perusahaan food and beverage yang dinyatakan akan 

mengalami kebangkrutan pada tahun 2006 menurut hasil Z-Score, namun 

pada kenyataannya masih dapat menjalankan usahanya hingga penelitian ini 

dilakukan. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada simpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mempunyai nilai Z-Score cukup baik dan berada dalam 

kategori tidak bangkrut harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan 

kinerjanya baik dalam aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas maupun 

aktivitas. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai nilai Z-Score 

kecil dan berada dalam kategori bangkrut maupun gray area disarankan 

untuk segera melakukan tindakan perbaikan. Perbaikan yang signifikan 

harus dilakukan pada faktor atau aspek yang paling mempengaruhi kecilnya 

nilai Z-Score tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat dua rasio 

yang mendominasi penyebab kecilnya nilai Z-Score perusahaan, yakni rasio 

working capital to total assets serta rasio retained earnings to total assets. 

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka perusahaan disarankan untuk 

melakukan tindakan yang dapat menambah modal kerja seperti mencari 

investor baru dan juga mengeluarkan langkah-langkah dalam meningkatkan 

aspek profitabilitas perusahaan seperti melakukan efisiensi dan 

pengendalian biaya. 

2. Dikarenakan dalam hasil penelitian, model Altman Original Z-Score tidak 

menunjukkan kebangkrutan perusahaan manufaktur publik di Indonesia, 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam menggunakan model 

prediksi ini dengan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dan 

menggunakan periode data yang lebih lama.  
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3.  Penelitian selanjutnya disarankan juga untuk menggunakan model prediksi 

lain, yang tidak hanya berdasarkan aspek moneter namun juga melibatkan 

aspek non-moneter sehingga akan didapat hasil yang lebih akurat. 

  

 
 


