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5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk dengan menggunakan model Altman Z-Score pada 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kinerja PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2010 dilihat dengan prediksi kebangkrutan model Altman Z-Score 

mengalami fluktuasi yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari nilai Z yang dimiliki 

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sempat mengalami naik dan turun. 

Kinerja PT Bentoel Internasional Investama Tbk sempat menurun pada tahun 2009 

dibandingkan dengan tahun 2008 jika dilihat dari prediksi kebangkrutan model 

Altman Z-Score, tetapi pada tahun 2010 kinerja PT Bentoel Internasional Investama 

Tbk mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi lebih baik. 

2. Dengan menggunakan analisis kebangkrutan model Altman Z-Score 

dihasilkan data pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 kondisi keuangan PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk menunjukkan bahwa kondisi keuangannya 

sehat dan itu berarti PT Bentoel Internasional Investama Tbk memiliki kinerja yang 

baik pada usahanya, sehingga dengan menggunakan prediksi kebangkrutan model 

Altman Z-Score PT Bentoel Internasional Investama Tbk diprediksi tidak akan 

bangkrut. 

3. Prediksi kebangkrutan model Altman Z-Score pada PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk memberikan informasi kepada para investor untuk menilai kesehatan 
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dan kinerja PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2008 sampai dengan 

2010. Kondisi keuangan pada 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk sempat mengalami penurunan dan juga 

kenaikan. Pada setahun terakhir PT Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami 

kenaikan yang cukup baik dan juga menghasilkan laba yang cukup besar, jika 

keadaan PT Bentoel Internasional Investama Tbk dapat dipertahankan seperti ini dan 

dapat terus meningkat maka para investor dapat berinvestasi pada PT Bentoel 

Internasional Investama Tbk. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil prediksi kebangkrutan model Altman Z-Score pada PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, PT 

Bentoel Internasional Investama Tbk mengalami fluktuasi akan kinerja yang 

dimilikinya, sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 dan kembali bangkit 

pada tahun 2010 setelah menggabungkan usahanya dengan BAT (British American 

Tobacco). Menurut peneliti, PT Bentoel Internasional Investama Tbk telah membuat 

keputusan yang tepat dengan menggabungkan usahanya sehingga dapat memperbaiki 

kinerja yang dimiliki, selain itu PT Bentoel Internasional Investama Tbk harus dapat 

terus mempertahankan kinerja yang sudah dimiliki bahkan harus meningkatkannya 

agar BAT dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang dan terus 

mempertahankan eksistensi PT Bentoel Internasional Investama Tbk. 

2. PT Bentoel Internasional Investama Tbk harus memperhatikan saldo laba 
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sebelum bunga dan pajak penghasilan yang dihasilkan agar tidak menurun drastis 

kembali seperti yang terjadi pada tahun 2009, dengan menaikkan terus penjualan 

yang dihasilkan dan juga mengurangi beban-beban pokok dan beban usaha yang 

dihasilkan. 


