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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian Analisis rasio kebangkrutan Altman Z-score 

terhadap return saham maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

 Dari sampel 7 perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi jasa 

maupun sarana selama periode 5 tahun antara 2012-2016, potensi kebangkrutan 

yang dimiliki oleh sektor ini sangat tinggi karena terdapat 11 periode dimana 

perusahaan mengalami potensi  kebangkrutan dan 13 periode perusahaan dalam 

kondisi abu-abu. Analisis kebangkrutan ini menggunakan model prediksi Altman 

Z-score modifikasi dengan kriteria tertentu. Dari pembahasan diatas dapat dilihat 

bahwa hampir sebagian perusahaan berpotensi untuk bangkrut pada periode 

tertentu. 

 Hasil uji t dengan memenuhi asumsi klasik terlebih dahulu yaitu uji 

autokorelasi, uji heteroskedastitas dan uji multikolinearitas serta normalitas data 

maka dari penelitian ini menunjukan hasil dimana rasio kebangkrutan yang diambil 

dari model prediksi Altman Z-score modifikasi tidak semua rasio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Terdapat 2 rasio kebangkrutan pada model 

prediksi Altman Z-score modifikasi yang berpengaruh terhadap return saham. 

Rasio Net Working Capital to Total Asset berpengaruh negatif terhadap return 

saham dan Earning Before Interest and Taxes berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap return saham. Sedangkan rasio Retained Earning to Total Asset dan Book 

Value of Equity to Total Liabilities tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 Uji t juga dilakukan untuk menguji variabel rasio pada Altman Z-score 

original terhadap return saham sebagai perbandingan dengan Altman Z-score 

modifikasi. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa rasio Net Working Capital 

to Total Asset mempengaruhi secara negatif terhadap return saham dan Market 

Value Equity to Total Liabilities berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada Altman Z-score original. Sedangkan variable Retained Earning to Total Asset, 
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Earning before Interst and Taxes to Total Asset dan Sales to Toal asset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Variabel Net Working Capital to 

total pada kedua model Altman sama-sama berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap return saham. Variabel Retained Earning to Total Asset tidak perpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Earning before Interst and Taxes to Total Asset 

berpengruh signifikan pada Altman Z-score modifikasi namun tidak perpengaruh 

signifian pada Altman Z-score original. Nilai variabel rasio Book Value of Equity 

to Total Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham namun dilihat 

dari Nilai Market Value of Equity to Total Asset pada Altman Z-score original 

berpengaruh terhadap return saham sedangkan rasio Sales to Total Asset tidak 

berpengaruh pada return saham, pada model Altman Z-score modifikasi rasio ini 

dihilangkan. 

 Hasil Uji regresi koefisien determinasi variabel pada rasio kebangkrutan 

Altman Z-score terhadap return saham bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh 

variabel rasio Altman Z-score modifikasi hanya sebesar 17,7% dan sisanya 

dipengaruhi oleh berbagai variabel dan analisis yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Sedangkan untuk Altman Z-score original, return saham dipengaruhi 

oleh variabel pada rasio kebangkrutan Altman Z-score original sebesar 26,2% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel dan analisis yang tidak dimasukan 

kedalam penelitian ini. 

 Dengan demikian tidak semua rasio pembentuk model prediksi Altman Z-

score yang memprediksi kebangkrutan tidak berpengaruh pada return saham 

perusahaan. Net Working Capital to Total Asset adalah rasio yang konsisten 

mempengaruhi return saham pada model prediksi Altman Z-score modifikasi dan 

Altman Z-score original. Sedangkan rasio lain pada model prediksi Altman Z-score 

modifikasi dan Altman Z-score original tidak konsisten dalam menerangkan return 

saham pada kedua model tersebut. Hal ini dikarenakan perubahan variable dan 

pengurangan rasio variable pada Altman Z-score modifikasi terhadap Altman Z-

score original mempengaruhi hasil penelitian uji t. 

 

5.2 Saran 
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 Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat peneliti maka terdapat saran 

yang diberikan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui seberapa 

pengaruh rasio keangkrutan pada Altman Z-score modifikasi dan original 

terhadap return Saham. Penelitian ini juga sebagai alternatif untuk melihat 

pergerakan tingkat pengembalian saham atau return saham dilihat dari rasio 

potensi kebangkrutan perusahaan menurut Altman. 

2. Untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini maka bisa digunakan 

sampel sebagai objek penelitan dari perusahaan sektor lain.  

3. Sebagai bahan evaluasi saham dilihat dari return saham juga dapat dianalisis 

menggunakan model lain, karena masih banyak model untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan atau rasio untuk analisis kebangkrutan selain rasio 

dari Altman Z-score  


