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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka penulis dapat

menyimpulkan berdasarkan pembahasan mengenai Analisi Kebangkrutan Metode
Springate Pada Wismilak Inti Makmur Tbk. tahun 2009 – 2013 adalah sebagai
berikut :
1. Perkembangan kinerja keuangan pada Wismilak Inti Makmur tahun 2009
– 2013 dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Likuiditas, rasio
Solvabilitas dan Profitabilitas. Perkembangan kinerja keuangan Wismilak
Inti Makmur Tbk. likuiditas tahun 2009 – 2013 dapat dikatakan baik
bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya karena
current ratio berada di atas 100%, tetapi cash ratio tahun 2009 – 2013
mengalami peningkatan dan penurunan, cash ratio tahun 2011 – 2012 naik
diakibatkan hutang jangka pendek naik, tahun 2013 cash ratio terjadi
penurunan diakibatkan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya.
Rasio Solvabilitas Wismilak Inti makmur tahun 2009 – 2013 berada di
posisi tidak aman karena tahun 2009 – 2012 kas meningkat terus, dan
kewajiban jangka panjang meningkat dan tahun 2013 kas menurun
kewajibann jangka panjang meningkat. Dilihat dari rasio Profitabilitas
Wismilak Inti Makmur Tbk. tahun 2011 terjadi penurunan, tetapi pada
tahun 2012 – 2013 mengalami kenaikan kembali pada ROI.
2. Dari hasil

perhitungan analisis kebangkrutan dengan menggunakan

metode Springate pada Wismilak Inti Makmur Tbk. tahun 2009 – 2013
bahwa perusahaan ini tidak mengalami masalah. Karena nilai S (Score)
melebihi indikator yang sudah ditetapkan dengan model Springate yaitu
sebesar S > 0,862 dan adanya faktor internal yaitu, manajemen yang
efiseien, keseimbangan dalam modal yang dimiliki perusahaan dan jumlah
piutang yang dimiliki, dan tidak adanya kecurangan dalam manajemen.
Faktor Eksternal yaitu, adanya keinginan pelanggan komsumsi rokok
meningkat yang dapat meningkatkan penjualan, adanya kemudahan

pemasok atau supplier yang memasok kebutuhan perusahaan, Pihak
Debitur yang menjaga tidak melakukan kecurangan, dan hubungan
harmonis dengan debitur

5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis mencoba

memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan
antara lain :
1. Wismilak Inti Makmur Tbk, harus dapat mencegah terjadinya pemborosan
biaya – biaya atau beban dengan menekan biaya untuk diperkecil dengan
cara meningkatkan penjualan maka dapat meningkatkan Earning Before
Tax.
2. Perusahaan harus dapat mempertahankan kondisi keuangan, dengan
meningkatkan segala aspek penjualan, sehingga mampu bertahan dari
kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
3. Untuk mengembangkan perusahaaan Wismilak Inti Makmur Tbk.
membutuhkan tingkat ROI tinggi, sehingga dapat membiayai jalannya
operasional perusahaan.

55

