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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil perhitungan menggunakan metode altman pada perusahaan sub 

sektor industri semen, PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. termasuk kedalam 

perusahaan yang berada pada “zona aman” perusahaan yang berada dalam zona 

tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat 

sehingga kecil kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Untuk PT 

Semen Baturaja (Persero), Tbk. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 

termasuk kedalam perusahaan yang berada dikategori “zona aman” karena dari 

hasil perhitungan menggunakan metode altman menunjukkan bahwa nilai z-score 

perusahaan berada pada titik aman. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan 

sehingga kondisi perusahaan berada pada  kategori “zona abu-abu”. Untuk PT 

Holcim Indonesia, Tbk. pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 termasuk 

kedalam perusahaan yang berada dikategori “Zona Abu-abu” ini dikarenakan pada 

tahun 2013 terjadi penurunan, namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

terjadi penurunan pada PT Holcim Indonesia, Tbk sehingga kondisi perusahaan 

berada pada kategori “Zona distress”  ini disebabkan adanya penurunan yang 

signifikan pada nilai X1 yaitu hasil dari Net Working Capital To Total Assets, X2 

yaitu hasil dari Retained Earnings To Total Assets , X3 yaitu hasil dari Eearning 

Before Interest And Tax To Total Assets, X4 yaitu hasil dari Market Value Of  

Equity To Book Value Of Debt dan , X5 yaitu hasil dari Sales To Total Assets  

setiap tahunnnya. Untuk PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. Pada tahun 2012 
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sampai dengan tahun 2014 termasuk kedalam perusahaan yang berada pada 

kategori “zona aman”  karena dari hasil perhitungan menggunakan metode altman 

menunjukkan bahwa nilai z-score ” perusahaan berada pada titik aman. Namun 

pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan sehingga kondisi 

perusahaan berada pada “zona abu-abu” ini disebabkan adanya penurunan pada 

nilai X1 yaitu hasil dari Net Working Capital To Total Assets, X2 yaitu hasil dari 

Retained Earnings To Total Assets , X3 yaitu hasil dari Eearning Before Interest 

And Tax To Total Assets, X4 yaitu hasil dari Market Value Of  Equity To Book 

Value Of Debt dan , X5 yaitu hasil dari Sales To Total Assets  setiap tahunnnya 

5.2 Saran 

Agar manajemen perusahaan harus selalu mengecek laporan keuangan 

disetiap akhir tahun karena untuk memgetahui bagaimana kondisi keuangan 

perusahaan. Dengan terdeteksinya kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah 

dari awal, maka pihak manajemen harus melakukan langkah-langkah antisipasi 

terhadap pencegahan agar kondisi keuangan segera teratasi dengan cepat, tepat, 

dan akurat sehingga bisa terhindar dari kebangkrutan. Dan manajemen perusahaan 

lebih meningkatkan lagi hasil yang telah dicapai dengan cara mengefektifkan 

modal yang digunakan untuk operasional perusahaan guna meningkatkan 

penjualannya, hal ini dilakukan agar posisi perusahaan tidak lagi berada pada 

kondisi “zona abu-abu” atau bahkan berada pada “zona distress”. Selanjutnya 

untuk pihak manajemen perusahaan juga harus lebih menekan biaya yang ada 

sekecil mungkin agar terjadi peningkatan pada laba bersih  sehingga dapat 

mengurangi tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 


