
 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

 

1. Tingkat Kesehatan PT Indofood Tbk   

Hasil analisis dengan Model Z-Score pertama kinerja keuangan pada PT Indofood 

Tbk 2010-2014 memiliki kategori tidak sehat. Model Z-Score kedua pada PT 

Indofood Tbk memiliki kategori sehat ditahun 2013,2014 dan sangat sehat ditahun 

2010,2011,2012. Hasil analisis dengan Model Z-Score ketiga kinerja keuangan 

pada PT Indofood Tbk 2010-2014 memiliki kategori sangat sehat. 

 

2. Tingkat Kesehatan PT Multi Bintang Tbk 

Hasil analisis dengan Model Z-Score pertama kinerja keuangan pada PT Multi 

Bintang Tbk memiliki kategori tidak sehat ditahun 2010,2011,2012,2014 dan 

memiliki kategori sehat ditahun 2013 . Model Z-Score kedua pada PT Multi 

Bintang Tbk memiliki kategori sehat ditahun 2010,20102012,2013 dan sangat 

sehat ditahun 2014. Hasil analisis dengan Model Z-Score ketiga kinerja keuangan 

pada PT Multi Bintang Tbk 2010-2014 memiliki kategori sangat sehat. 
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3. Tingkat Kesehatan PT Sekar Laut Tbk 

Hasil analisis dengan Model Z-Score pertama kinerja keuangan pada PT Sekar 

Laut Tbk memiliki kategori tidak sehat ditahun 2010,2011,2012,2014 dan 

memiliki kategori sehat ditahun 2013. Model Z-Score kedua pada PT Sekar Laut 

Tbk 2010-2014 memiliki kategori sehat. Hasil analisis dengan Model Z-Score 

ketiga kinerja keuangan pada PT Sekar Laut Tbk 2010-2014 memiliki kategori 

sehat ditahun  2010,2013 dan sangat sehat ditahun 2011,2012,2014. 

 

4. Tingkat Kesehatan PT Ultrajaya Tbk  

Hasil analisis dengan Model Z-Score pertama kinerja keuangan pada PT Ultrajaya 

Tbk 2010-2014  memiliki kategori tidak sehat. Model Z-Score kedua pada PT 

Ultrajaya Tbk memiliki kategori sehat ditahun 2010,2011 dan sangat sehat 

ditahun 2012,2013,2014. Hasil analisis dengan Model Z-Score ketiga kinerja 

keuangan pada PT Ultrajaya Tbk 2010-2014 memiliki kategori sangat sehat. 

 

5 Kesimpulan Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan Pendekatan 

Atlman 

Dari perhitungan dengan mengunakan Model Z-Score pertama hampir semuah 

perusahaan masuk dalam kategori tidak sehat dan sehat dikarenakan nilai Z- score 

yang diperoleh pada tahun 2010 sampai dengan 2014  angkanya berada dibawah 

1,81.  Dari perhitungan dengan mengunakan Model Z-Score kedua semuanya 

perusahaan masuk dalam kategori sehat dan sangat sehat dikarenakan nilai Z- 

score yang diperoleh pada tahun 2010 sampai dengan 2014  angkanya berada 

diatas 2.90. Dari perhitungan dengan mengunakan Model Z-Score ketiga 

semuanya perusahaan masuk dalam kategori sehat dan sangat sehat dikarenakan 
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nilai Z- score yang diperoleh pada tahun 2010 sampai dengan 2014  angkanya 

berada diatas 2.60.  

 

Dapat disimpulkan bahwa perhitungan dengan mengunakan Model Z-Score 

pertama tidak cocok untuk digunakan karena model atlman ini mengikuti 

berkembangan jaman sekarang terus berubah waktu kewaktu seiring dari kondisi 

perusahaan dan kondisi dimana metode tersebut diterapkan.  

Semua perusahaan makanan dan mnuman ini sangat sehat,sehat dan tidak ada 

yang tidak sehat dengan mengunakan Model Z-Score kedua dan Model Z-Score 

ketiga demkian pengujian hipotesis ini dengan menggunakan model pendekatan 

Altman yang mengatakan bahwa hipotesis terbukti. 

 

5.2 Saran 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

1.   Bagi perusahaan PT Multi Bintang Tbk yang  mengalami penurunan Modal 

Kerja terhadap Total Aktiva sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi dan 

analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, 

sehingga dapat meminimalkan masalah keuangan yang akan dihadapi dan dalam 

mengelola keuangan sebaiknya perusahaan selalu memperhatikan likuiditas 

perusahaan, proporsi hutang dan efisiensi penggunaan modal kerja sehingga 

perusahaan dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. 
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2.   Bagi investor yang melakukan keputusan investasi sebaiknya investor harus 

benar-benar selektif melakukan evaluasi dan yang mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Perusahaan dengan nilai Z-score yang rendah dan tidak 

menunjukkan adanya perbaikan kinerja sebaiknya dihindari karena kemungkinan 

kebangkrutan cukup besar. Dari hasil penelitian dengan pendekatan Altman PT 

Indofood Tbk adalah yang cocok Bagi investor untuk melakukan keputusan 

investasi. 


