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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Kesimpulan

 Dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1) Untuk kelima perusahaan yang diteliti mempunyai “Risiko Likuiditas” yang

rendah, kecuali PT. Aneka Tambang Tbk. Current Rasio tahun 2013 di bawah

normal  (di bawah rata-rata industri)

2) Dari seluruh perusahaan yang diteliti,  pengelolaan persediaan dan piutangnya

berada di bawah rata-rata industri, dan umumnya pengeloaan piutangnya

kurang efisien.

3) Dari keseluruhan perusahaan yang diteliti pada posisi solvabilitas,

memperlihatkan bahwa  kelima perusahaan tersebut masih kurang efisien

dalam mengelola aset-asetnya.

4) Dari seluruh perusahaan yang diteliti, umumnya tingkat profitabilitasnya

berada di bawah rata-rata industri.

5) Dari gambaran grafik model Springate dan  model Zmijewski:
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(1) Untuk PT. Aneka Tambang Tbk., setelah tahun 2013, grafik pada

model Springate menunjukkan posisi tak sehat, serta berpotensi

bangkrut, akan tetapi dengan model Zimjewski, menunujukkan posisi

sehat, dan ber potensi bangkrut.

(2) Untuk  PT Central Omega Tbk.,setelah tahun 2013, grafik model

Springate menunjukkan posisi sehat, dan menunjukkan berpotensi

bangkrut,  akan tetapi grafik model .Zimjewski menunjukkan posisi

sehat, dan arah menjauhik kebangkrutan

(3) PT.Vale Indonesia Tbk.,setelah tahun 2013, grafik model :Springate,

menunjukkan posisi tidak sehat, dan menunjukkan arah berpotensi

bangkrut, sedangkan grafik model .Zimjewski menunujukkan posisi

tidak sehat, akan tetapi mengarah menjauhi kebangkrutan.

(4) PT. SMR Utama Tbk. Indonesia  Tbk.,setelah tahun 2013, grafik

model Springate menunjukkan posisi tidak sehat, dan  berpotensi

bangkrut, sedangkan grafik model Zimjewski menunjukkan posisi

sehat, dan  mengarah menjauhi kebangkrutan

(5) PT Timah Tbk. setelah tahun 2013, grafik model Springate

menunujukkan  posisi sehat, akan tetapi mengarah mendekati potensi
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bangkrutan, sedangkan pada grafik model Zimjewski memperlihatkan

posisi sehat, akan tetapi mengarah mendekati potensi kebangkrutan.

6) Penggunaan model Springate, lebih berhati-hati dibandingkan dengan model

Zmijewski dalam memprediksi risiko kebangkrutan.

7) Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa rasio likuiditas (CR, TR) tidak

memiliki hubungan signifikan dengan prediksi kebangkrutan model Springate

maupun dengan model Zimjewski. Hubungan antara rasio aktivitas (ITR,

DTR) tidak memiliki hubungan signifikan dengan prediksi kebangkrutan

model Springate maupun dengan model Zimjewski. Hubungan antara rasio

solvabilitas dengan prediksi kebangkrutan menggunakan model Springate

signifikan pada rasio WC/TA, EBIT/TAdan S/TA, sedangkan rasio EQ/TA

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Semua rasio solvabilitas (WC/TA,

EBIT/TA, EQ/TA dan S/TA) tidak memiliki hubungan yang signifikan

dengan prediksi kebangkrutan menggunakan model Zimjewski.Hubungan

antara rasio profitabilitas dengan prediksi kebangkrutan menggunakan model

Springate  menunjukkan hasil yang signifikan untuk semua rasio (GPM,

NPM, ROI dan ROE), sedangkan hubungannya dengan model Zmijewski

menunjukkan hasil yang tidak signifikan.  



160

8) Model kebangkrutan Springate memberikan hasil yang lebih baik dalam

mencerminkan hubungannya dengan rasio-rasio kinerja keuangan perusahaan.

5.2.     Saran

1)   Untuk penelitian lebih lanjut  dapat dikembangkan dengan memperluas

penelitian bukan saja hanya Sub Bidang Pertambangan Logam dan Mineral

lainnya saja, akan tetapi pada bidang pertambangan, sehingga hasil

penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pengguna.

2)      Bagi dunia akademik diharapkan dapat mengembangkan metode  pengukuran

kinerja dengan menggunakan rasio keuangan yang lebih menyeluruh dan

mendeteksi  kemungkinan prediksi risiko kebangkrutan perusahaan dengan

menggunakan instrumen atau model lainnya, seperti dengan Z-Score’s

Altman, Beaver, dan yang lainnya.

3)     Bagi mahasiswa hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai tambahan

literatur untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang dilakukan pada

waktu yang akan datang.
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4)  Penganalisisan terlebih dahulu terhadap kinerja keuangan perusahaan dan

memprediksi risko kebangkrutan dengan menggunakan model Springate dan

Zmijewski, oleh para Investor sangat berguna dalam  mengambil keputusan

5) Dari hasil analisis korelasi, maka model kebangkrutan Springate memberikan

hasil yang lebih baik dalam mencerminkan hubungannya dengan rasio-rasio

kinerja keuangan perusahaan, sehingga model Springate lebih

direkomendasikan untuk digunakan, dibandingkan dengan model Zmijewski.

6)  Faktor-faktor di luar rasio keuangan seperti kondisi ekonomi (inflasi,

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan lain-lain, serta parameter

politik sulit mengukurnya sehingga tidak dipergunakan.  Apabila faktor-faktor

ini diperoleh dan dapat diukur dengan tepat, maka akan diperoleh tingkat

prediksi risiko kebangkrutan yang lebih akurat.

7)    Periodisasi data yang terbatas hanya 5 (lima) tahun untuk memprediksi.

Kemampuan prediksi akan lebih baik apabila digunakan data series  yang

cukup panjang.

8)    Untuk meningkatkan kualitas analisis korelasi antara rasio-rasio kinerja

keuangan dengan prediksi kebangkrutan suatu perusahaan, dianjurkan untuk

menambah sampel perusahaan yang tidak bangkrut maupun yang bangkrut.



162


