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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan dan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sehingga penulis dapat memperoleh hasil penelitian mengenai 

analisis prediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metode altman 

Z-score pada PT. Bakrie & Brothers, Tbk dan Anak Perusahaan periode 2007-

2011 dan didukung oleh teori-teori yang dipelajari, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi Working Capital to Total Assets pada PT. Bakrie & Brothers, Tbk 

dan kelima anak perusahaannya memiliki nilai rata-rata dari tahun 2007-2011 

yang berfluktuasi setiap tahunnya. PT Bakrie & Brothers, Tbk, PT Bumi 

Resources Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Bakrie Sumatera 

Plantation Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk memilki WCTA positif yang artinya 

perusahaan-peusahaan tersebut masih mampu dalam membayar kewajiban-

kewajiban lancarnya. PT. Bakrie & Brothers, Tbk memiliki nilai WCTA 

terendah pada tahun 2008 sebesar -0.17. Sedangkan nilai rata-rata WCTA 

tertinggi dimiliki oleh PT Bakrieland Development Tbk dan nilai rata-rata 

WCTA terendah  adalah PT. Bakrie Telecom. 

2. PT. Bakrie & Brothers, Tbk memiliki nilai RETA yang negatif dari tahun 

2007-2010 dan 2011 PT. Bakrie & Brothers, Tbk dapat memperbaiki nilai 

RETAnya sebesar 0,01. PT. Energi Mega Persada Tbk memilki nilai RETA 

yang negatif setiap tahunnya dari tahun 2007-2011 sehingga diperoleh nilai 

rata-rata terendah sebesar -0.1. PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk memilki 

peningkatan nilai RETA dari tahun 2007-2011 terkecuali tahun 2010 yang 

mengalami penurunan RETA sebesar 0.08. Walaupun bukan perusahaan yang 

memilki nilai RETA tertinggi, PT. Bakrieland Tbk dapat mempertahankan 

nilai RETA yang konstan/stabil setiap tahunnya. 
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3. Kondisi EBIT to Total Assets PT. Bakrie & Brothers, Tbk memilki nilai yang 

terburuk dibanding kelima anak peusahaannya yang memilki niliai EBITTA 

yang positif dan cenderung membaik setiap tahunnya dari tahun 2007-2011. 

Nilai rata-rata EBITTA tertinggi adalah PT Bumi Resources Tbk 0.19 dan 

nilai rata-rata terendah adalah  PT. Bakrie Telecom Tbk. 

4. Kondisi Book Value of Equity to Book Value of Debt PT. Bakrie & Brothers, 

Tbk memilki nilai rata-rata yang berfluktuasi semakin membaik sebesar 0.76. 

PT. Bakrie Telecom Tbk cukup tinggi dan stabil dari tahun ke tahun dan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,844 atau 84,4% merupakan angka yang 

cukup tinggi. PT. Bakrieland Tbk memiliki rata-rata tertinggi didalam rasio 

ini dan PT. Bumi Resource Tbk memiliki nilai rata-rata BVEBVD terendah.  

5. Model Altman Z-score dapat memprediksi keadaan PT. Bakrie & Brothers, 

Tbk dan kelima anak perusahaan. Dilihat dari rata-rata nilai Z-score PT. 

Bakrie & Brothers, Tbk, PT. Bakrie Telecom Tbk dan PT. Energi Mega 

Persada Tbk diprediksi bangkrut. PT. Bumi Resource Tbk dan PT. Sumatera 

Plantations Tbk memasuki kawasan grey area. PT. Bakrieland berada di 

kawasan aman dan jauh dari kebangkrutan.  

6. Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja (aman/ 

grey area/ bangkrut) perusahaan PT. Bakrie & Brothers, Tbk dan kelima anak 

perusahaannya pada periode 2007-2011 yaitu adanya ketidakstabilan jumlah 

modal kerja, laba ditahan, dan EBIT perusahaan. Penyebab utama 

ketidakstabilan modal kerja perusahaan adalah karena naik turunnya aktiva 

lancar dan hutang lancar. Selain itu, ketidakstabilan jumlah laba ditahan 

perusahaan disebabkan karena kurangnya kemampuan perusahaan dalam hal 

investasi laba kembali selama perusahaan beroperasi. Ketidakstabilan EBIT 

dikarenakan oleh jumlah laba kotor, laba operasi, dan biaya-biaya lainnya 

tidak stabil.  
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5.2 Saran 

Dari penelitian analisis model Altman Z-score dalam memprediksi pada PT. 

Bakrie & Brothers, Tbk dan kelima anak perusahaan pada tahun 2007-2011, maka 

saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk perusahaan yang memilki nilai Z-score yang diprediksi pada 

kondisi grey area sebaiknya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

dengan cara meningkatkan investasi pada aktiva lancar seperti mengelola 

kas dan piutang secara efektif sehingga perusahaan dapat memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Selain itu perusahaan harus 

meningkatkan kemampuan asset-asset perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan, karena berjalannya suatu perusahaan bergantung pada laba 

yang diperoleh perusahaan. 

2. Untuk perusahaan yang memilki nilai Z-score yang diprediksi bangkrut, 

sebaiknya pihak manajemen perusahaan lebih dapat memperhatikan 

assetnya dan kewajibannya/hutang. 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 jangan semakin meningkat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan periode yang lebih 

lama untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu, dilakukan juga 

penelitian di perusahaan-perusahaan lain ataupun sektor-sektor 

perusahaan lain, selain PT. Bakrie & Brothers, Tbk dan anak perusahaan 

untuk membuktikan bahwa model Altman Z-score memang benar dapat 

diterapkan untuk memprediksi kebangkrutan semua jenis perusahaan di 

Indonesia. 
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