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5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Analisis Metode Altman pada periode 2005 sampai 2008 maka 

PT. Gudang Garam Tbk berada dalam kondisi yang sehat.  

2. Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT. 

Gudang Garam Tbk baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis metode 

Altman. Hal ini berarti menunjukkan kesesuaian antara hasil perhitungan 

Altman dan analisis rasio. 

3. Investasi pada PT. Gudang Garam Tbk merupakan salah satu alternatif 

yang menjanjikan. Alasannya karena berdasarkan perhitungan Z-Score 

Altman dan analisis rasio kinerjanya sangat baik walaupun terdapat 

fluktuasi secara prosentase perhitungan dari tahun 2005-2008, tetapi hal ini 

masih dapat diterima. 

4. Pada tahun 2008 merupakan tahun terjadinya krisis ekonomi global. 

Sehingga hal ini berdampak terhadap kinerja PT. Gudang Garam Tbk, hal 

ini terbukti dari hasil perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 

dan rasio saham yang berfluktuatif yang cenderung mengalami penurunan 

di tahun 2008. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak terlalu besar 

dan masih dapat diterima, yang berarti kinerja PT. Gudang Garam Tbk 
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dapat beroperasi maksimal sehingga perusahaan tersebut masih mendapat 

kepercayaan dari para investor.   

5. Berdasarkan Analisis Metode Altman pada periode 2005 sampai 2008 maka 

PT. Bentoel Internasional Investama Tbk berada dalam kondisi yang sehat 

walaupun pada tahun 2005 berada dalam kondisi grey area. Akan tetapi PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk dapat meningkatkan kembali 

kinerjanya sehingga di tahun 2006-2008 berada dalam kondisi yang sehat.  

6. Hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT. 

Bentoel Internasional Investama Tbk baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

analisis metode Altman. Hal ini berarti menunjukkan kesesuaian antara 

hasil perhitungan Altman dan analisis rasio. Walaupun hasil perhitungan 

dalam prosentase sangat berfluktuatif dari tahun 2005-2008 tetapi secara 

rata-rata perusahaan tersebut masih dalam kondisi yang baik. 

7. Investasi pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan salah 

satu alternatif yang cukup menjanjikan. Alasannya karena berdasarkan 

perhitungan Z-Score Altman dan analisis rasio kinerjanya sangat baik 

walaupun terdapat fluktuasi secara prosentase perhitungan dari tahun 2005-

2008, tetapi hal ini masih dapat diterima. 

8. Pada tahun 2008 merupakan tahun terjadinya krisis ekonomi global. 

Sehingga hal ini berdampak terhadap kinerja PT. Bentoel Internasional 

Investama Tbk, hal ini terbukti dari hasil perhitungan rasio likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan rasio saham yang berfluktuatif yang 

cenderung mengalami penurunan di tahun 2008. Meskipun demikian, 

penurunan tersebut tidak terlalu besar dan masih dapat diterima, yang 
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berarti kinerja PT. Bentoel Internasional Investama Tbk dapat beroperasi 

maksimal sehingga perusahaan tersebut masih mendapat kepercayaan dari 

para investor.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dengan emiten yang berbeda atau 

sama dengan menggunakan analisis yang lebih dalam lagi.  

2. Apabila perusahaan ingin melakukan penambahan modal baik untuk 

ekspansi atau untuk kegiatan operasional, sebaiknya perusahaan menambah 

proporsi saham biasa, penerbitan obligasi.  

3. Perusahaan harus dapat mengontrol persediaan barangnya dalam 

berproduksi, agar tidak terjadi banyak penumpukan persediaan di gudang 

yang akan menimbulkan kerusakan akan barang tersebut dan biaya-biaya 

yang cukup besar. 

4. Perusahaan harus dapat mengelola likuiditasnya dengan baik agar tidak 

mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek beserta bunga 

yang harus dibayarnya. 

5. Pembelian aset sebaiknya menggunakan dana dari pinjaman jangka panjang 

atau dari laba di tahan agar likuiditasnya terjaga. 

6. Perusahaan harus dapat memaksimalkan asetnya secara lebih efisien agar 

dapat meningkatkan profitabilitasnya. 
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7. Para Investor dapat melakukan investasi pada PT. Gudang Garam Tbk dan 

atau PT. Bentoel Internasional Investama Tbk karena kinerja dari kedua 

perusahaan itu baik.  
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