
78 

 

Dessy Maulidya Farhani, 2015 
PENGUKURAN PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS DENGAN MENGGUNAKAN ACCOUNTING-BASED 

MODEL DAN MARKET-BASED MODEL  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengukuran prediksi financial distress dengan menggunakan 

accounting-based model dan market-based model, maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut : 

1. Gambaran model accounting-based dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri Trade, Service 

dan Investment di BEI periode 2009 hingga 2014 menunjukkan sebanyak 

53 perusahaan dalam industri ini terprediksi mengalami kesulitan 

keuangan dimana perolehan nilai yang didapat dengan menggunakan 

model accounting-based berada diatas nilai batas cut-off yaitu 0,50 pada 

ketiga variabel prediktor yang diuji. 

2. Gambaran model market-based dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri Trade, Service dan 

Investment di BEI periode 2009 hingga 2014 menunjukkan sebanyak 53 

perusahaan dalam industri ini terprediksi mengalami kesulitan keuangan 

dimana perolehan nilai yang didapat dengan menggunakan model market-

based berada diatas nilai batas cut-off yaitu 0,50 pada kedua variabel yang 

diuji. 
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5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Prediksi financial distress dengan model accounting-based model pada 

perusahaan-perusahaan dalam industri Trade, Services dan Investment di 

BEI periode 2009 hingga 2014 mengalami potensi yang cukup tinggi 

mengalami distress. Sebaiknya, 53 perusahaan segera mengambil 

keputusan dalam hal penjualan serta mencari strategi yang baru untuk 

dapat memperoleh pendapatan dan dana bagi perusahaan. Selain itu, 

perusahaan-perusahaan juga harus segera memperhatikan kewajiban-

kewajiban perusahaan yang belum dilakukan dengan menerapkan strategi 

baru, salah satunya dengan menjual beberapa aset perusahaan atau dengan 

meningkatkan penjualan dengan cara bekerjasama dengan perusahaan lain.  

2. Prediksi financial distress dengan model market-based model pada 

perusahaan-perusahaan dalam industri Trade, Services dan Investment di 

BEI periode 2009 hingga 2014 mengalami potensi yang tinggi mengalami 

financial distress. Perusahaan-perusahaan yang mengalami financial 

distress sebaiknya melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk 

memikat para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan yang nantinya akan 

berdampak pula pada peningkatan nilai perusahaan di pasar saham. 

Adapun bagi perusahaan yang memperoleh nilai 1,00 pada model ini, 

sebaiknya segera melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain. 
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3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ialah bahwa distress 

suatu perusahaan berbeda tingkatannya dengan perusahaan lain. Seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya pada kajian teori, maka akan lebih 

bijaksana bagi perusahaan untuk melihat posisi distress perusahaan dengan 

cara menanganinya. Bagi perusahaan yang mendapatkan nilai prediksi 

dibawah 0,70 sebaiknya melakukan strategi pada operasional perusahaan 

seperti memperbaiki profitabilitas dan likuiditas. Sedangkan perusahaan 

yang memperoleh nilai 0,80 hingga 1,00 sebaiknya memperhatikan strategi 

dalam cara mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

4. Model accounting-based dengan variabel prediktor pertama dan kedua 

serta model market-based dengan variabel pertama memiliki nilai prediksi 

yang tinggi atas perusahaan-perusahaan yang telah diuji, sehingga penulis 

menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk menyertakan variabel-

variabel tersebut dalam memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. 

5. Para peneliti selanjutnya yang akan memprediksi financial distress 

perusahaan sebaiknya menambah tahun penelitian serta jumlah variabel 

prediktor pada setiap model agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

baik lagi. 

 


