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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan, tujuan penelitian 

yang ingin dicapai serta hasil pengolahan data dan analisisnya, maka penulis 

memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model Altman Z-score dapat memprediksi keadaan anak-anak perusahaan 

Bakrie & Brothers.Pada tahun 2007 terdapat satu perusahaan yang 

diprediksikan akan bangkrut menurut metode ini, perusahaan tersebut 

adalah PT. Energi Mega Persada Tbk. Dan dua perusahaan memasuki 

kawasan grey area. Yakni PT. Bumi Resource Tbk dan PT. Sumatra 

Plantations Tbk dan PT. Bakrieland berada di kawasan aman dan jauh dari 

kebangkrutan.  

2.  PT. Energi Mega Persada dan PT. Bakrie Telecom diprediksikan akan 

bangkrut karena memiliki Z-score 0,62 untuk PT Energi Mega Persada Tbk, 

dan -0,17 untuk PT. Bakrie Telecom Tbk. Dan terdapat dua perusahaan 

yang berada pada kawasan grey area yaitu PT. Bumi Resource Tbk, dan PT. 

Sumatra Plantations Tbk dengan masing-masing z-score 2,40 dan 2,25. 

Grey area ini dimaksutkan perusahaan tidak dapat ditentukan apakah akan 

bangkrut atau bertahan pada tahun berikutnya. Hal ini tergantung kepada 

keputusan manajemen PT. Bumi Resource Tbk dan PT. Sumatra Plantations 

Tbk dalam mengatasi hal ini. Dan terdapat satu perusahaan berada 

dikawasan aman, bebas dari ancaman kebangkrutan, yakni PT. Bakrieland 

Tbk dengan Z-score 3,65. 

3. Kinerja yang dimiliki oleh masing-masing anak perusahaan Bakrie & 

Brother secara garis besar memiliki saham yang undervalued. Terkecuali 

pada PT. Sumatra Plantations Tbk, dimana memiliki rata-rata Q score lebih 

dari satu. Rata-rata niali Q yang dimiliki oleh PT. Sumatra Plantations Tbk 

dengan Z-score yang berada di grey area memungkinkan bahwa PT. 

Sumatra Plantations memiliki potensi investasi yang tinggi pada tahun-
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tahun berikutnya. Berbeda dengan dengan PT. Bakrieland Tbk, walaupun 

PT. Bakrieland Tbk memiliki Z-score yang tinggi yang berarti lepas dari 

ancaman kebangkrutan, Q-score menjawab berbeda. Q-score yang dimiliki 

oleh PT. Bakrieland Tbk rendah, artinya nilai saham PT.Bakrieland Tbk 

rendah, dengan potensi investasi yang rendah. 

4. Q-score yang dimiliki oleh anak perusahaan Bakrie & Brother secara garis 

besar memiliki Q-score yang rendah. PT. Bakrieland memiliki Q-score 

0,396, PT. Bumi Resource Tbk memiliki Q-score 0,388, PT. Energi Mega 

Persada Tbk memiliki Q-score 0,484, PT Sumatra Plantations Tbk memiliki 

Q-score 1,514, dan PT. Bakrieland Tbk dengan Q-score 0,458. 

5.2 Saran 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam model Altman Z-Score 

diperlukan adanya perhatian yang khusus dan serius dari pihak perusahaan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka sebaiknya pihak manajemen perusahaan 

lebih dapat memperhatikan assetnya. Karena jangan sampai arus modal kerja 

yang dihasilkan negatif, hal ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja 

perusahaan. Selain itu perhatikan biaya hutang perusahaan yang telah 

membengkak. Jangan sampai perusahaan meminjam hutang lebih dari itu, 

karena hal tersebut akan memberikan efek penurunan nilai perusahaan. 

Penurunan nilai perusahaan ini dikarenakan tidak akan adanya investor yang 

akan menyetor modal didalam perusahaan tersebut, karena tujuan utama investor 

adalah deviden. Perusahaan tidak dapat mengeluarkan deviden yang diharapkan 

oleh investor apabila terdapat bunga hutang yang besar.  

 Selain itu perusahaan sebaiknya menghentikan peminjaman hutang yang 

berlebihan, dan membayarkan bunga-bunganya, dan menghentikan pemborosan 

yang berlebih. Efisien adalah kunci utama untuk keluar dari masalah financial 

distress. 

  


