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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya terhadap 

laporan keuangan PT Bakrieland Development Tbk dalam kurun waktu lima 

tahun antara tahun  2009  hingga tahun 2013 dengan menggunakan model 

perhitungan Altman  Z Score ketiga untuk perusahaan  non-manufaktur di negara 

berkembang yang telah go-public, maka dapat disimpulkan  bahwa PT Bakrieland 

Development Tbk yang telah listing dan terdaftar (go-public) di Bursa Efek 

Indonesia dengan kode ELTY , saat ini sedang mengalami permasalahan 

keuangan yang sangat serius. Nilai Z Score perusahaan mengalami penurunan 

tajam dari tahun ke tahun hingga menembus nilai cut-off 1,21 dalam dua tahun 

terakhir. Penurunan nilai Z Score terjadi terus menerus selama lima tahun 

sehingga membentuk trend negatif yang semakin buruk setiap tahunnya. Menurut 

ketentuan dan kriteria Altman, perusahan PT Bakrieland Development Tbk dapat 

dinyatakan bangkrut secara keuangan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap PT Bakrieland 

Development Tbk dengan menggunkan model Altman Z Score, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan PT Bakrieland Development Tbk, disarankan 

untuk segera menyusun langkah-langkah strategi penyelamatan keuangan 

perusahaan. Perusahaan harus mampu memperbaiki struktur modal 

perusahaan yang didominasi oleh hutang ,memperbaiki rencana bisnis agar 

dapat meningkatkan laba, serta mampu menjaga likuiditasnya dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo. 

2. Bagi otoritas Pengadilan Niaga sebagai lembaga penentu kepailitan 

perusahaan di Indonesia disarankan agar menggunakan model perhitungan 

Altman Z Score sebagai bahan pertimbangan penetuan kepailitan perusahaan 

mengingat Z Score Altman adalah alat analisis kebangkrutan yang lebih akurat 

dibanding alat analisis lainya. 

3. Bagi para investor disarankan agar dapat mememakai model perhitungan 

Altman Z Score sebagai alat analisis tambahan dalam berinvestasi agar dana 

yang diinvestasikan berada pada perusahaan yang sehat dan dapat memberi 

pengembalian sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan Altman Z Score disarankan 

agar menggunakan formula Altman Z Score  yang tepat sesuai dengan  

peruntukannya. Formula Altman model  ketiga yang dipakai oleh penulis 

dalam penelitian ini ditujukan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 

non-manufaktur di negara-negara berkembang di luar Amerika Serikat. 


