
 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Model Altman dapat diigunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan delisted di Bursa Efek Indonesia dengan ketepatan prediksi 

sebesar 68,75 persen. Dilihat dari nilai signifikan Box’s M sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan matrik kovarian yang 

signifikan antara kelompok perusahaan delisted dengan listed dalam model 

Altman. Hal ini berarti rasio-rasio keuangan model Altman dapat digunakan 

untuk membedakan kelompok perusahaan delisted dan listed melalui 

persamaan diskriminan yang dihasilkan. Dengan kata lain, rasio-rasio 

keuangan model Altman dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan delisted pada Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis yang 

diajukan dapat diterima. 

2. Model Springate dapat diigunakan memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan delisted di Bursa Efek Indonesia dengan ketepatan prediksi 

sebesar 56,25 persen. Dilihat dari nilai signifikan Box’s M sebesar 0,00 lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan matrik kovarian yang 

signifikan antara kelompok perusahaan delisted dengan listed dalam model 

Springate. Hal ini berarti rasio-rasio keuangan model Springate dapat 
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digunakan untuk membedakan kelompok perusahaan delisted dan listed 

melalui persamaan diskriminan yang dihasilkan. Dengan kata lain, bahwa 

rasio-rasio keuangan model Springate dapat digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan delisted pada Bursa Efek Indonesia, sehingga 

hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

3. Tingkat ketepatan prediksi kebangkrutan pada perusahaan delisted di Bursa 

Efek Indonesia dengan menggunakan model Altman lebih tinggi sebesar 68,75 

persen dibanding model Springate sebesar 56,25 persen. 

5.2 Saran 

1. Hendaknya bagi manajemen perusahaan minimal satu tahun sekali melakukan 

evaluasi terhadap kinerja keuangannya dengan menggunakan analisis 

diskriminan karena mungkin saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan berubah seiring perkembangan perusahaan dan ekonomi pada 

umumnya. Terutama bagi perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yang 

rata-rata disebabkan kecilnya rasio likuiditas.  

2. Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan aset-aset yang dimilikinya dengan 

cara meningkatkan aktiva lancar seperti mengelola kas dan piutang secara 

lebih efektif, mengelola hutang dengan lebih efektif agar pajak yang akan 

dibayar perusahaan menjadi lebih sedikit.  

3. Perusahaan juga harus bisa mengelola laba yang ada secara efektif sehingga 

perusahaan bisa survive dalam jangka panjang. Usaha pengevaluasian ini 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mungkin bisa 

sebagai pendorong terjadinya kebangkrutan.  
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4. Bagi investor yang akan melakukan investasi sahamnya hendaknya memilih 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik untuk mengurangi 

tingkat risiko yang ada. 


