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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di di lakukan oleh penulis dan 

berdasarkan hasil analisis data laporan keuangan Sub sector semen di bursa efek 

Indonesia tahun 2016 sampai 2018 dengan laporan keuanga perquartal dan dengan 

mengunakan rumus Altaman , zmijewski maka penulis menarik kesimpulan :  

1. Merode Z-Score Altman  adalah merupakan salah satu persamaan 

multivariable yang di gunakan oleh Altman dalam rangka memprediksi 

tingkat kebangkrutan. Metode Altman menggunakan metode Statistik yang 

di sebut dengan Anlisis Diskriminan, tepatnya adalah Multiple discriminant 

analysis (MDA). MDA mulai di gunakan pada penelitian biologi pada tahun 

1930-an. 

2. Model Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio yang mengukur 

kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya, 

metode ini memiliki 3 rasio atau idikator yaitu X1 laba bersih / total asset , 

X2 Total Hutang / total asset , dan X3 aktiva lancar / hutang lancar. 

3. Sehingga dapat di sumpulkan bahwa tingkatan keakurasian dari motode 

Altman dan juga metode Zmijewski. Pada model Altman memiliki 36 

sample laporan keungan yang di hitung dengan rumus dan menghasilkan 

hasil tingkat keakuratan model ini adalah 58.3% pada daerah Safe zone
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4. disress zone 30,5% , dan Gray zone 11.11%. Sedangkan pada metode 

Zmijewski memiliki tingkat akurasi 77,7%  di daerah Distress zone dan 

daerah kelabu dan daerah aman yaitu 11.11% . 

5. Analisis presisi pada dua metode ini yang lebih presisi yaitu metode 

Zmijewski karena memiliki tingkat keakurasian lebih tinggi dari pada 

metode Altman , karena pada metode zmijewski ini menekankan pada 

jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap 

kebangkrutan atu kesulitan keungan. Sedangkan metode Altman lebih 

menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling 

berpengaruh terhadap kebangkrutan atau kesulitan keuangan (Financial 

distress). 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang di lakukan maka saran yang dapat di berikan untuk 

perusahan sub sektor semen di bursa efek Indonesia dan para pihak terkaiyaitu sebagai 

berikut : 

1. Saran dari penulis untuk perusahan sub sector semen tahun 2016 sampai 

2018 : 

 Bagi perusahaan yang mengalami masalah nilai rasio X1 yang rata-

rata bernilai negatif atau masalah modal kerja bersih yang negatif 

maka perusahaan disarankan dapat melakukan beberapa hal yang 

berkaitan dengan penambahan modal kerja, menurut Munawir 
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(2002:120-122) disimpulkan bahwa penambahan modal kerja ada 

empat yaitu (1) Penambahan dari hasil operasi perusahaan atau laba 

yang tidak diambil pemilik. (2) Penjualan surat berharga dimana 

penjualan harus lebih tinggi dari harga yang dibeli atau dapat 

menguntungkan. (3) Penjualan aset tetap yang tidak diperlukan dan 

tidak boleh terlalu besar sehingga tidak dapat menimbulkan aset 

lancar atau modal kerja yang berlebihan. (4) Penjualan saham dan 

obligasi secukupnya sehingga tidak terlalu menimbulkan beban 

bunga maupun hutang yang besar. 

 Bagi perusahaan yang mengalami masalah nilai rasio X2 yang 

negatif atau masalah laba ditahan negatif, maka saran yang dapat 

diberikan yaitu perusahaan dapat menambah laba ditahan, untuk 

menambah laba ditahan, salah satunya yaitu dapat mengurangi 

pembagian deviden sehingga dapat memberikan cadangan atau laba 

ditahan, kedua perusahaan harus mengurangi kerugian operasi yang 

terjadi pada perusahaaan karena laba ditahan bersumber dari hasil 

operasi perusahaan dan apabila perusahaan merugi terus menerus 

maka laba ditahan suatu saat akan dapat bernilai negatif. 

 Bagi perusahaan yang mengalami masalah nilai rasio X3 yang 

negatif atau masalah produktivitas aset dalam menghasilkan laba 

(EBIT), maka saran yang dapat diberikan yaitu mengurangi biaya 
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beban usaha seperti beban gaji, beban sewa dan beban lain-lain yang 

berhubungan dengan kegiatan produksi yang tidak efektif atau tidak 

diperlukan lagi sehingga perusahaan terhindar dari kerugian dan 

dapat meningkatkan keuntungan pada perusahaan, dan selanjutnya 

aset pada perusahaan dapat dikatakan produktif kembali karena 

tidak terlalu menanggung beban operasi perusahaan yang melebihi 

total penerimaan. 

 Bagi perusahaan yang mengalami masalah nilai rasio X4 yang 

negatif atau masalah jumlah modal yang negatif maka saran yang 

dapat diberikan yaitu perusahaan dapat mengganti pendanaan 

melalui obligasi ke dalam bentuk saham untuk meningkatkan 

jumlah aset dalam menutupi jumlah hutang, bila perusahaan 

menggunakan saham sebagai penambahan aset setidaknya 

perusahaan tidak menambah risiko pembayaran obligasi apabila 

perusahaan mengalami kerugian karena dengan menggunakan 

obligasi apabila perusahaan merugi perusahaan harus tetap 

membayar obligasi yang jatuh tempo beserta bunga walaupun 

bunganya lebih rendah dibandingkan deviden, sedangkan dengan 

saham perusahaan menanggung risiko lebih kecil karena pemegang 

saham menanggung risiko yang sama dengan perusahaan pada saat 

perusahaan mengalami kerugian. 
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 Bagi setiap perusahaan yang mendapatkan hasil Z-Score dan 

Zmijewski yang termasuk ke dalam kategori gray zone serta distress 

zone, maka perusahaan dapat menjadikannya sebagai early warning 

atau peringatan awal agar perusahaan dapat melakukan pencegahan 

sebelum terjadinya masalah kesulitan keuangan kedepan yang dapat 

menyebabkan kebangkrutan 

2. Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya : 

 Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi , dimana masalah 

likuiditas menjadi salah satu permasalahan yang dapat berdampak 

pada masalah keuangan dan kebangkrutan suatu perushaaan.


