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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT. Bumi Resources Tbk mengenai 

analisis rasio, analisis kebangkrutan usaha menggunakan Z-score model Altman dan 

hubungannya terhadap harga saham, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Analisis Rasio yang dilakukan pada PT. Bumi Resources Tbk dengan 

periode 2008-2011 dinyatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja. 

Tetapi dilihat dari rasio Likuiditas dan rasio Aktifitas, tahun 2010 dapat 

dikatakan perusahaan cukup baik dalam pemenuhan kewajiban jangka 

pendeknya, dan mengelola aktivanya dalam menghasilkan penjualan. 

2. Hasil Z-Score yang diperoleh dari tahun 2008-2011 lebih kecil daripada 1,81. 

Hal ini mengindikasikan kondisi keuangan yang terancam pada kebangkrutan. 

Hasil Z-Score ini sangat dipengaruhi kondisi X2 yang tergantung pada besarnya 

laba ditahan yang bernilai negatif, dan X4 yang tergantung pada Total Hutang, 

sehingga mempengaruhi hasil perhitungan Z-Score secara signifikan. 

3. Hasil uji kolerasi antara harga saham dengan Z-Score menunjukkan bahwa nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0.809. Nilai ini lebih besar 

dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat hubungan antara Altman Z-Score dengan harga saham 

PT.Bumi Resource Tbk. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai 

berikut : 

1. PT. Bumi Resources Tbk sebaiknya mengurangi jumlah kewajibannya, terutama 

jumlah kewajiban tidak lancar, yang sangat besar pada Tahun 2010. Selain itu, 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan jumlah modal sendiri dalam struktur 

jumlah permodalan perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada sumber 

dana dari hutang. 

2. Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran 

bagi perusahaan sehingga periode yang akan datang perusahaan dapat 

memperbaiki kinerja menjadi lebih baik. 

3. Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan bagi calon investor yang ingin mulai 

berinvestasi sebaiknya selalu memperhatikan kinerja dan kesehatan perusahaan 

tempat investor berinvestasi agar investasi yang ditanamkan investor dapat 

memberikan keuntungan. 

4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan pelbagai disiplin ilmu pada kajian 

tentang kebangkrutan perusahaan dengan metode lain selain Altman Z-score, 

sehingga dapat ditemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan-perusahaan go-public lainnya. 

5. Dalam analisis antara hubungan antara Z-Score dengan harga Saham, para 

peneliti dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan periode penelitian 

yang lebih panjang lagi. 


