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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan dengan 

Altman Z Score dan pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2017 

dengan menggunakan alat statistik, maka dapat diambil kesimpulan: 

a. Hasil nilai Z Score dari 72 sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2017 diketahui 4 perusahaam termasuk 

dalam kategori tidak sehat, 9 perusahaan berada dalam ketegori grey area 

(kurang sehat), dan 59 perusahaan berada dalam kategori sehat. 

b. Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dengan pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas, thitung, dan ttabel menunjukan bahwa 

variabel RETA, EBITA, dan BVEBVTL mempunyai angka signifikan 

dibawah 0.05 dan thitung > ttabel artinya ketiga variabel independen tersebut 

mempengaruhi harga saham sedangkan variabel WCTA dan Z Score 

mempunyai angka signifikan diatas 0.05 dan thitung < ttabel artinya kedua 

variabel independen tersebut tidak mempengaruhi harga saham. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga yang diperoleh dari 

penelitian ini tidak maksimal. Keterbatasan tersebut antara lain: 

a. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu rasio Altman Z 

Score yang sangat tergantung dengan hasil kinerja keuangan yang 

digunakan sebagai analisis rasio tanpa mempertimbangkan hasil dari 

variabel lain di luar variabel Altman Z Score. Hal ini tidak selalu 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenernya karena ada variabel 

lain yang mendukung dan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. 
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b. Penelitian ini dilakukan dalam periode yang singkat selama 2 tahun yaitu 

2016-2017 sehingga belum cukup digunakan sebagai gambaran secara 

luas mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

c. Penggunaan harga saham tahunnya juga kurang mencerminkan kondisi 

perusahaan sebenarnya, karena mungkin bisa menggunakan harga saham 

harian untuk mengetahui pergerakan saham karena saham dinilai sangat 

sensitif atas informasi baru yang dipublikasikan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan bahasan 

yang sama yaitu: 

a. Teoritis 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

sebagai variabel independen dan pengaruhnya terhadap harga saham. 

2. Penelitian selanjutnya seharusnya dapat memperpanjang waktu 

penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan yang relevan untuk 

mempresentatifkan kondisi perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek yang akan diteliti 

serta mempertimbangkan pengaruhnya dan dampak yang akan terjadi. 

b. Praktis 

1. Bagi Pihak Investor 

Investor dapat mempertimbangkan penggunakan Altman Z Score 

terhadap harga saham sebagai pengambilan keputusan. 

2. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

a) Bagi manajemen perusahaan sebaiknya menggunakan prediksi 

kebangkrutan seperti Altman Z Score sebagai salah satu bahan 

dalam menganalisis prediksi harga saham di masa depan. 

b) Bagi manajemen perusahaan juga dapat memperluas ruang lingkup 

prediksi kebangkrutan dengan variabel lain sehingga dapat diketahui 

pengaruh yang lebih relevan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

keputusan. 
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