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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan CV. 

Green Tropical pada periode 2015 sampai dengan 2017 maka dapat disimpulkan: 

1. Kondisi keuangan pada perusahaan CV. Green Tropical dengan 

menggunakan metode Zavgren dapat dikategorikan dalam kriteria kritis 

dengan nilai Pi tertinggi terjadi pada tahun 2016. Namun meskipun 

dikategorikan dalam kriteria kritis, kondisi keuangan perusahaan dapat 

dikatakan stabil dan membaik kembali pada tahun 2017.  

2. Kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan metode Altman 

termasuk dalam keadaan kategori dengan kondisi perusahaan yang sehat. 

Meskipun dapat dikatakan masuk dalam kriteria sehat, kondisi keuangan 

perusahaan selama periode 2015 sampai dengan 2017 tidak selalu berjalan 

dengan baik dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya. CV. Green 

Tropical mengalami masa fluktuaktif yang dimana setiap tahunnya kondisi 

keuangan perusahaan mengalami naik turun dalam hal aspek keuangannya. 

Nilai Z-score yang tertinggi terlihat pada periode 2016 dikarenakan 

meningkatnya nilai modal kerja dan pada total aktiva mengalami 

penurunan. 

3. Dan adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis uji Chi-Square. 

Dari hasil uji Chi-square diatas menunjukan bahwa hipotesis Ho ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari hipotesis Ho adalah ditolak. Maka 
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dari itu dapat disimpulkan bahwa proporsi hasil dari analisis metode 

Zavgren dan metode Altman Z-Score pada penilaian dalam kondisi 

keuangan perusahaan terdapat perbedaan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka akan diajukan saran yang bisa 

dipertimbangkan. 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan inspirasi untuk mendalami pada konsentrasi 

keuangan pada suatu perusahaan serta pada peneliti yang selanjutnya dalam 

menggunkana metode Zavgren dapat menentukan titik cuts off points 

menggunakan rentang interval agar hasil yang dianalisis menggunakan metode 

zavgren dapat lebih akurat lagi. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat meningkatkan penjualan untuk menghasilkan kas dan 

juga laba bersih yang jauh lebih baik lagi. Perusahaan dapat mengefesiensikan 

beban yang ada dalam perusahaan. Tetapi kendala perusahaan menunjukan 

permasalahan seperti naik turunnya harga dollar dan penunggakan pembayaran 

dari pihak customer serta keterbatasan bahan baku yang dapat mempengaruhi 

laba bersih dan pendapatan keuangan perusahaan. Maka dari itu pihak 

perusahaan bisa melakukan disersifikasi usaha serta perusahaan dapat 

mengurangi hutang usaha pada keterlambatan pembayaran yang berada dipihak 

customer. 

3. Bagi Pihak Lain 

Peneliti merekomendasikan kepada pihak lain yang akan meneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penggunaan metode 
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zavgren dan penggunan metode Altman untuk mendapatkan hasil yang jauh 

lebih akurat. 

 


