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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Prediksi kebangkrutan dengan mengggunakan model Altman Z-score pada 

perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, dari prediksi 

model Altman Z-score terdapat 5 perusahaan yang bangkrut yaitu perusahaan 

ASII, AUTO, BRAM, GDYR dan  NIPS dan 1 perusahaan yang tidak 

bangkrut atau sehat yaitu perusahaan SMSM. 

 

2. Prediksi kebangkrutan dengan mengggunakan model Springate S-score pada 

perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, dari prediksi 

model Springaten S-score memprediksi bahwa terdapat 2 perusahaan yang 

bangkrut ya itu perusahaan GDYR dan NIPS dan 4 perusahaan yang tidak 

bangkrut yaitu perusahaan ASII, AUTO, BRAM dan SMSM. 

 

3. Prediksi kebangkrutan dengan mengggunakan model Zmijewski pada 

perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014, dari prediksi 

model Zmijewski memprediksi bahwa semua perusahaan otomotif pada 

periode 2010-2014 pada keadaan bangkrut ya itu perusahaan ASII, AUTO, 

BRAM, GDYR, SMSM dan NIPS. 

 

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

masing model pada tahun 2010-2014, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

H0 ditolak karena  t hitung > t tabel, maka H1 diterima, karena 9.958 > 

2.04841, 17.056 > 2.04841 dan 13.837> 2.04841. Nilai sig kurang dari taraf 

signifikansi yang ditetapkan (0.000 < 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan Altman dan Springate pada perusahaan otomitf yang 
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listing di BEI periode 2010-2014. Kesimpulan ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Kokyung dan Siti Khairani(2013) yang membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan antara metode Altman dan 

Springate. Dikarenakan adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan dan 

kriteria kebangkrutan antara Altman, dan Springate. 

 

 

5.2 Saran 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa masukan yang dapatdisampaikan kepada beberapa pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

1. Periode terbatas dari tahun  2010-2014 

2. Sampel hanya pada perusahaan otomotif 

3. Model yang digunakan dalam penelitian ini hanya  3.   

Oleh karena keterbatasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian di masadepan:  

1. Pada penelitian selanjutnya, jumlah sampel dan periode sebaiknya 

ditambah lagi.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan  model-model  prediksi  lain  

yang ada.  

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan sektor perusahaan. 

4. Penelitian selanjutnya bukan lagi bersifat membandingkan antar  model, 

namun bisa diarahkan kepada membuat  model  prediksi financial  

distress baru yang dapat diaplikasikan di Indonesia.  

5. Penelitian selanjutnya bias menggunakan kriteria financial  distress yang 

berbeda untuk penggunaan yang berbeda. 


