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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai 

Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk dan PT. Mitra Pemuda Tbk periode 

2015-2017 dengan menggunakan metode zmijewski : 

1. PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk pada tahun 2015 memperoleh 

nilai X-Score sebesar -1,7942 sehingga perusahaan dikategorikan sehat 

karena pada metode zmijewski jika hasil X-Score negatif maka perusaaan 

dikategorikan  sehat. Pada tahun 2016 PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk memperoleh nilai X-Score sebesar -2,1908 sehingga perusahaan 

dikategorikan sehat.. Dan pada tahun 2017 PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk memperoleh nilai X-Score -2,1982. Pada tahun 2017 nilai X-

Score mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan perusahaan 

dikatrgorikan sehat. 

2. PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk pada tahun 2015 memperoleh nilai X-Score 

sebesar -3,4501 sehingga perusahaan dikategorikan sehat. Pada tahun 2016 

PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk memperoleh nilai X-Score sebesar -3,0372 

dan dikategorikan sehat. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai X-Score 

pada PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk dan memperoleh X-Score sebesar -

2,6319 dan dikategorikan sehat. 
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3. PT. Mitra Pemuda Tbk pada tahun 2015 memperoleh nilai X-Score sebesar    

-0,6868 sehingga perusahaan dikategorikan sehat. Pada tahun 2016 PT. Mitra 

Pemuda memperoleh nilai X-Score sebesar -1,5004 dan dikategorikan sehat. 

Dan pada tahun 2017 PT. Mitra Pemuda Tbk memperoleh nilai X-Score 

sebesar -1,6882 sehingga berada dalam kategori sehat. 

5.2 Saran 

1. Perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan rasio Return On Assets 

setiap tahunnya dengan meningkatkan perolehan laba bersih dan total aset.  

2. Selain itu perusahaan juga diharapkan untuk mengurangi resiko keuangan 

perusahaan dengan mengurangi total kewajiban. 

3. Perusahaan juga diharapkan untuk meningkatkan rasio lancarnya dengan 

menigkatkan asset lancer dan mengurangi hutang lancar 

4. Perusahaan juga harus selalu memeriksa laporan keuangan setiap tahunnya 

agar dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan selama satu tahun terakhir 

sehingga jika perusahaan berada dalam kondisi yang tidak baik perusahaan 

dapat memulai langkah-langkah antisipasi agar perusahaan terhindar dari 

kondisi keuangan yang tidak sehat. 

 


