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BAB V 

PENUTUPAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

IV, dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut. 

a) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan 

sector telekomunikasi dengan metode Altman Z.Score Modifikasi dapat 

diketahui bahwa 4 perusahaan ( PT.Bakrie Telecom Tbk, PT. XL Axiata 

Tbk, PT.Smartfren Telecom Tbk, dan PT.Indsat Tbk) memiliki score < 1,1 

sehingga termasuk dalam perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan, 

sedangkan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki score > 2,6 

sehingga termasuk kategori perusahaan yang tidak memiliki potensi 

kebangkrutan. 

b) Dapat diketahui bahwa PT.Bakrie Telecom Tbk memiliki potensi 

kebangkrutan berdasarkan analisis Altman Z-Score Modifikasi,nilai 

saham, dan beberapa nilai pada laporan keuangan tahun 2016-2018. 

Selama 2016-2018 score Altman Z-Score berada dibawah batas minimum 

dengan rata-rata Altman Z-Score yang  dimiliki yaitu -131,626. Selain itu 

dilihat dari nilai saham yang beredar pada tahun tersebut dapat diketahui 

juga bahwa PT.Bakrie Telecom Tbk memiliki harga saham yang berada 

dititik minimum selama tahun 2016-2018 sehingga perusahaan dianggap 

oleh investor memiliki kinerja yang tidak baik. Hal ini juga dapat dilihat 

bahwa PT.Bakrie Telecom memiliki nilai kinerja yang tidak baik 

berdasarkan data laporan keuangan terdri dari arus kas operasi, laba 

operasi, dan modal perusahaan selama 2016-2018. 

c) Dapat diketahui bahwa PT.XL Axiata Tbk tidak berpotensi mengalami 

kebangkrutan walaupun memiliki nilai Altman Z-Score yang rendah, 
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karena PT.XL Axiata Tbk memiliki nilai saham tinggi, dan bebrapa nilai 

pada laporan keuangan baik selama 2016-2018. Selama 2016-2018 score 

Altman Z-Score berada dibawah batas minimum dengan rata-rata Altman 

Z-Score yang dimiliki PT.XL Axiata Tbk yaitu 0,122. Walaupun demikian 

dilihat dari nilai saham yang beredar pada tahun tersebut dapat diketahui 

bahwa PT.XL Axiata Tbk memiliki harga saham yang cukup tinggi 

sehingga perusahaan dianggap oleh investor memiliki kinerja yang baik. 

Hal ini juga dapat dilihat bahwa PT.XL Axiata Tbk memiliki nilai kinerja 

yang baik berdasarkan data laporan keuangan terdiri dari modal, arus kas 

operasi, dan rata-rata laba operasi selama 2016-2018. 

d) Dapat diketahui bahwa PT.Smartfren Telecom Tbk memiliki potensi 

kebangkrutan berdasarkan analisis Altman Z-Score Modifikasi, dan 

beberapa nilai pada laporan keuangan tahun 2016-2018. Selama 2016-

2018 score Altman Z-Score berada dibawah batas minimum dengan rata-

rata Altman Z-Score yang dimiliki PT.Smartfren Telecom Tbk yaitu -

3,421. Dilihat dari nilai saham yang beredar pada tahun tersebut dapat 

diketahui juga bahwa PT.Smartfren Telecom Tbk memiliki harga saham 

yang fluktuatif dengan rata-rata selama 2016-2018 berada diatas titik 

minimum sehingga perusahaan dianggap oleh investor memiliki kinerja 

yang cukup baik. Tetapi berdasarkan nilai kinerja pada data laporan 

keuangan PT.Smartfren Telecom Tbk memiliki laba operasi dan arus kas 

operasi yang tidak baik. 

e) Dapat diketahui bahwa PT.Indosat Tbk tidak berpotensi mengalami 

kebangkrutan walaupun memiliki nilai Altman Z-Score yang rendah, 

karena PT.Indosat Tbk memiliki nilai saham tinggi, dan beberapa nilai 

pada laporan keuangan baik selama 2016-2018. Selama 2016-2018 score 

Altman Z-Score berada dibawah batas minimum dengan rata-rata Altman 

Z-Score yang dimiliki PT.Indosat Tbk yaitu 0,062. Walaupun demikian 

dilihat dari nilai saham yang beredar pada tahun tersebut dapat diketahui 

bahwa PT.Indosat Tbk memiliki harga saham yang cukup tinggi sehingga 

perusahaan dianggap oleh investor memiliki kinerja yang baik. Hal ini 
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juga dapat dilihat bahwa PT.Indosat Tbk memiliki nilai kinerja yang baik 

berdasarkan data laporan keuangan terdiri dari modal, arus kas operasi, 

dan rata-rata laba operasi selama 2016-2018. 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

IV, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. 

a) Bagi perusahaan yang tidak memiliki potensi kebangkrutan, sebaiknya 

agar secara berkala melakukan analisis keuangan agar dapat mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menentukan solusi untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi. 

b) Bagi perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan, sebaiknya 

perusahaan segera menetapkan kebijakan untuk meminimalisir resiko yang 

lebih besar akibat kinerja keuangan yang mengalami masalah. Untuk itu 

perusahaan perlu untuk mencegah terjadinya kesulitan keuangan yang 

menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. 

 

  


