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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai prediksi 

probabilitas turnaround pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2016 dengan menggunakan variabel-variabel yang diprediksi 

mempengaruhi turnaround perusahaan yaitu Assets Retrenchment, Free Assets, 

Efficiency Strategy, Severity, dan CEO Turnover. Selanjutnya data di uji dengan 

analisis regresi logistik pada program SPSS 23. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini dapat diketahui kecendrungan tingkat kesehatan perusahaan (severity) 

dan strategi efisiensi dengan mengurangkan jumlah beban dapat menjadi salah satu 

alasan mengapa perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangannya sehingga 

mencapai keberhasilan turnaround. Dengan memiliki kinerja yang baik antara agen 

dan pemilik perusahaan, bersama sama dapat membangun kondisi keuangan yang 

membaik sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yakni turnaround. Sehingga 

hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa severity dan efficiency strategy dapat 

mempengaruhi turnaround. Sedangkan assets retrenchment, free assets, dan CEO 

turnover belum mampu mempengaruhi keberhasilan turnaround. Perusahaan yang 

melakukan perampingan (retrenchment) pada aset belum mampu mengatasi keadaan 

perusahaan yang mengalami financial distress, perusahaan juga tidak terlalu 
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mengandalkan free assets yang dimilikinya untuk mendapatkan sumber dana yang 

bisa digunakan untuk memperbaiki kinerja operasionalnya. Sedangkan CEO turnover 

belum mampu mempengaruhi perusahaan untuk dapat mencapai turnaround 

dikerenakan perusahaan yang besar dibangun dengan manajemen yang bagus, dan 

tidak hanya CEO saja yang berperan untuk itu. CEO yang baru belum mampu dapat 

menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan turnaround. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pada penelitian ini, maka 

selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun beberapa 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni:  

1. Perusahaan  

Prediksi turnaround dengan menggunakan variable severity dan efficiency 

strategy dengan perampingan beban dapat digunakan oleh manajemen 

perusahaan untuk menganalisis kekuatan internal perusahaan dalam menahan 

financial distress. Dengan mengetahui pengaruh variabel severity dan 

efficiency strategy terhadap probabilitas turnaround, dapat menjadi 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengambil strategi 

yang efektif untuk mencapai recovery. Namun demikian perlu diketahui 

faktor penyebab kondisi financial distress yang dialami perusahaan sehingga 
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dapat ditentukan strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut, 

misalnya apakah financial distress disebabkan oleh operasional internal yang 

tidak efektif atau faktor eksternal seperti penurunan aktifitas industri yang 

menjadi penyebab penurunannya. 

2. Kreditur 

Bagi kreditur, prediksi turnaround dengan menggunakan variabel severity 

dapat digunakan untuk memutuskan pemberian pinjaman pada perusahaan 

dengan menganalisis daya tahan perusahaan dalam menghadapi financial 

distress dengan mempertimbangkan severity dan menentukan kebijakan 

dalam mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

3. Investor  

Prediksi recovery pada perusahaan yang mengalami financial distress ini 

dapat membantu investor pada saat akan menilai kemungkinan kondisi 

keuangan suatu perusahaan terkait dengan apakah  investor harus menyetor 

tambahan modal kedalam perusahaan tersebut, hal ini disebabkan karena jika 

terjadi kebangkrutan dan dilanjutkan dengan likuidasi maka investor 

merupakan pihak yang terakhir menerima hasil sisa proses likuidasi.   

4. Bagi peneliti mendatang 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperhitungkan variasi cara 

pengambilan sampel, tidak hanya menggunakan perbandingan ROA dengan 

Risk Free Rate, dan menggunakan analisis Altman. Penelitian selanjutnya 
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diharapkan dapat menggunakan model Zmijewski, Grover, Salehi, dalam 

pengambilan sampelnya. Menggunakan faktor-faktor di luar variabel dalam 

penelitian untuk memperoleh tingkat prediksi turnaround yang lebih akurat, 

sehingga model penelitian yang dilakukan memiliki ketepatan yang lebih 

tinggi. 


