
74 
 

BAB. V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prediksi kebrangkrutan berdasarkan analisis model Altman Z-score 

menunjukkan bahwa terdapat 2 perusahaan yang termasuk dalam kondisi 

sehat atau tidak mengalami kebangkrutan perusahaan tersebut adalah 

Alkindo Naratama Tbk dan Kedawung Setia Industrial Tbk, perusahaan 

tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan 

ditengan kondisi perekonomian global yang melemah. 

2. Prediksi kebangkrutan berdasarkan analisis model Altman Z-score 

menunjukkan bahwa terdapat 3 perusahaan yang termasuk dalam 

kategori rawan bangkrut, yaitu Fajar Surya Wisesa Tbk, Suparma Tbk, 

dan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Perusahaan tersebut memiliki 

kondisi keuangan yang sedikit buruk karena dampak dari kondisi 

ekonomi global seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika Serikat yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian 

kurs, namun perusahaan tetap mampu menghasilkan dan meningkatkan 

penjualan.  

3. Terdapat 3 perusahaan dalam ketegori bangkrut yaitu Indah Kiat 

Pulp&Paper Tbk, Toba Pulp Lestari Tbk, dan Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk. Tingkat bangkrut yang paling besar dialami oleh Toba 

Pulp Lestari Tbk dengan nilai Z-Score sebesar -5,9753. Perusahaan 

tersebut umumnya terkena kerugian yang besar akibat dari menurunnya 

ekspor perusahaan yang dikarena kondisi perekonomian global yang 

melemah serta harga produk yang menurun. 
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4. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan dalam 

kategori sehat, rawan bangkrut dan bangkrut, yaitu kondisi 

perekomonian global maupun kondisi perekonomian Indonesia, 

kapasitas produksi perusahaan, dan keputusan manajemen perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah: 

1. Prediksi kebangkrutan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan satu model yaitu analisis Altman Z-score. Oleh karena itu 

untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan model prediksi 

kebangkrutan yang lain seperti springate model dan zmijewski model 

2. Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat memperbesar cakupan sampel 

dengan memperluas tahun penelitian untuk mendapatkan hasil yang 

lebih akurat. 

3. Bagi perusahaan yang termasuk kedalam kategori rawan bangkrut atau 

bahkan termasuk kedalam kategori bangkrut, sebaiknya perusahaan 

melakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kembali kinerjanya 

diantaranya adalah dengan memperpanjang jatuh tempo hutang, 

melakukan perubahan struktur modal perusahaan, perbaikan dalam 

manajemen perusahaan, dan atau melakukan restrukturisasi hutang 

dengan mengkonversinya kedalam bentuk saham. 
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