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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE USE OF Z-SCORE MODEL
FOR THE COMPANIES THAT LISTED IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE

By

Kevin Christyan

The goal of this research is to analyze is there is the difference between the
companies that on time at reporting its financial report and the companies that late at
reporting its financial report in its financial health condition according to z-score
model.

The population used are the companies that listed in Indonesian stock exchange until
2015. The sample selection was done by purposive judgment sampling method. The
sample used was 94 companies from all sector listed in Indonesian stock exchange
except for the banking sector.

The result of this research showed that, in 2015 there are 5 manufacturing companies
that qualified as companies with good financial condition according to z-score, 21
manufacturing companies that qualified as companies in grey area according to z-
score, 28 manufacturing companies that qualified as companies with bad financial
condition/bankrupt according to z-score, there are 11 non-manufacturing companies
that qualified as companies with good financial condition according to z-score, 17
non-manufacturing companies that qualified as companies in grey area according to
z-score, and there are 12 non-manufacturing companies that qualified as companies
with bad financial condition/bankrupt according to z-score. Independent sample t test
show that there is a difference between the z-score value of manufacturing companies
that on time at reporting its financial report and the z-score value of manufacturing
companies that late at reporting its financial report with a probability level of 0,559
higher than significance level of 0,05, independent sample t test also show that there
is a difference between the z-score value of non-manufacturing companies that on
time at reporting its financial report and the z-score value of non-manufacturing
companies that late at reporting its financial report with a probability level of 0,023
smaller than significance level of 0,05.

Keyword : Company’s bankruptcy analysis, Altman Z-Score



ABSTRAK

ANALISIS PENGGUNAAN MODEL Z-SCORE PADA PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

Kevin Christyan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kesehatan
keuangan antara perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tepat waktu dan
perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan berdasarkan perhitungan z-
score.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI hingga tahun
2015. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 94 perusahaan dari seluruh sektor usaha
yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan di sektor perbankan.

Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2015 terdapat 5 perusahaan sektor
manufaktur yang dikategorikan sehat menurut perhitungan z-score, 21 perusahaan
sektor manufaktur yang dikategorikan termasuk dalam grey area menurut
perhitungan z-score, 28 perusahan sektor manufaktur yang dikategorikan
bangkrut/tidak sehat secara keuangan menurut perhitungan z-score, terdapat 11
perusahaan sektor non-manufaktur yang dikategorikan sehat menurut perhitungan z-
score, 17 perusahaan sektor non-manufaktur yang dikategorikan termasuk dalam grey
area menurut perhitungan z-score, dan 12 perusahan sektor non-manufaktur yang
dikategorikan bangkrut/tidak sehat secara keuangan menurut perhitungan z-score.
Uji independent sample t test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
signifikan antara nilai z-score perusahaan manufaktur yang tepat waktu melaporkan
laporan keuangan dan nilai z-score perusahaan manufaktur yang terlambat
melaporkan laporan keuangan dengan tingkat probabilitas 0,559 lebih besar
dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05 dan uji independent sample t test juga
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai z-score perusahaan
non-manufaktur yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan dan nilai z-score
perusahaan non-manufaktur yang terlambat melaporkan laporan keuangan dengan
tingkat probabilitas 0,023 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05.

Kata Kunci : Analisis kebangkrutan perusahaan, Altman Z-Score
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Stay hungry, stay foolish

(Steve Jobs)

Life become easier when you learn accept
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi global tentu tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk dan

pertumbuhan teknologi. Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta kemajuan

teknologi di masa sekarang menyebabkan banyak industri yang berlomba-lomba

dalam meningkatkan teknologinya dalam segala bidang untuk memenuhi

permintaan yang semakin bertambah tersebut serta untuk memperluas pasaran

produknya. Dengan adanya peningkatan teknologi dan perluasan pasar otomatis

perusahaan akan membutuhkan modal yang besar.

Salah satu cara untuk mendapatkan modal tersebut adalah melalui pasar modal

dengan cara menerbitkan saham. Dengan menerbitkan saham, perusahaan dapat

menghimpun dana dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di

perusahaan tersebut. Agar dapat menarik minat investor tentu perusahaan harus

menyajikan kinerja keuangan mereka melalui laporan keuangan. Dengan

demikian para investor dapat melihat keuntungan yang dapat mereka peroleh jika

mereka menginvestasikan dana mereka di perusahaan tersebut.
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Selain itu, laporan keuangan juga dapat menyajikan informasi mengenai potensi

yang dimiliki oleh perusahaan untuk going concern. Dengan demikian pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemilik, investor,

karyawan, pemerintah, serta pemasok dapat mengetahui apakah perusahaan dapat

terus menjalankan bisnis atau tidak (Gulung tikar) secara keuangan.

Gulung tikar atau yang lebih dikenal dengan istilah bangkrut atau kebangkrutan

adalah ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau

organisasi untuk membayar kreditur mereka. Menurut Supardi dan Mastuti(2003),

kebangkrutan (Bankruptcy) biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan

dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Sedangkan

menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah keadaan

dimana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki

dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih. Untuk menprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dapat

dilakukan beberapa analisa terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Salah

satunya dengan menggunakan model Z-Score.

Model Z-Score adalah suatu model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh

Edward I. Altman(1968). Model Z-Score menggunakan metode Multiple

Discriminant Analysis dengan lima jenis rasio keuangan yaitu working capital to

total asset, retained earning to total asset, earning before interest and taxes to

total asset, market value of equity to book value of total debts, dan sales to total

asset. Menurut Letza, et al. (2003), model Z-score merupakan model yang
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memelopori model multi discriminant analysis dan telah digunakan secara luas di

seluruh dunia.

Menurut Hadi dan Anggraeni (2008), model prediksi Altman atau Z-Score

merupakan prediktor terbaik diantara ketiga model prediksi kebangkrutan yaitu

model Zmijewski dan model Springate. Menurut Hadi  dan Anggraeni (2008),

hasil studi Altman ternyata mampu memperoleh tingkat ketepatan prediksi

sebesar 95% untuk data satu tahun sebelum kebangkrutan, dan 72% untuk data

dua tahun sebelum kebangkrutan. Menurut Gamayuni (2011),model Z-Score

terbukti akurat untuk memprediksi kebangkrutan (dengan tingkat reliabilitas 70-

80%).

Hingga saat ini model Z-Score merupakan model yang paling banyak digunakan

oleh para peneliti, praktisi, maupun para akademisi di bidang akuntansi dalam

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dibandingkan model-model prediksi

kebangkrutan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengajukan judul penelitian

sebagai berikut : “Analisis Penggunaan Model Z-Score pada Perusahaan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Z-score perusahaan

sektor manufaktur yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan dan

perusahaan yang tidak tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan pada

tahun 2015?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai Z-score perusahaan

sektor non-manufaktur yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan

tahunan dan perusahaan yang tidak tepat waktu melaporkan laporan keuangan

tahunan pada tahun 2015?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah model Z-Score hanya digunakan untuk

menguji tingkat kesehatan perusahaan yang tepat waktu dan yang tidak tepat

waktu melaporkan laporan keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai

Z-score perusahaan yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan dan

perusahaan yang tidak tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan pada

tahun 2015.
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1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

untuk dapat memperbaiki hasil kinerja keuangan perusahaan sekaligus

dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

informasi dalam menentukan rencana investasi pada perusahaan-

perusahaan yang mewakili seluruh sektor industri yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi bagi penelitian lanjutan tentang prediksi kebangkrutan model Z-

Score.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Telaah Pustaka

2.1.1. Laporan Keuangan

Menurut Reeve et al (2009) laporan keuangan adalah laporan atas rangkuman

transaksi tercatat yang kemudian disiapkan bagi para pengguna yang

membutuhkan informasi akuntansi.

Menurut Harahap (2011), laporan keuangan merupakan media yang paling

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan

keuangan digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Pada dasarnya,

laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan, penggolongan dan

peringkasan dari kejadian-kejadian yang bersifat keuangan sebagai alat

komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang memerlukan laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2011) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan

kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah

keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode
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tertentu (untuk laporan laba rugi). Menurut Kasmir (2011), pihak-pihak yang

memerlukan laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemilik perusahaan

Pemilik perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada manajer,

memerlukan laporan keuangan untuk melihat perkembangan dan

kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan ini dilihat dari

kinerja manajer dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang

manajer diukur atau dinilai dari laba yang diperoleh perusahaan.

2. Manajemen

Bagi pihak manajemen, laporan keuangan merupakan alat

pertanggungjawaban pengelolaan kepada pemilik perusahaan. Selain itu,

laporan keuangan digunakan manajemen untuk mengukur tingkat biaya

dari berbagai kegiatan perusahaan, menilai dan mengevaluasi kinerja

mereka dalam suatu periode untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki perusahaan sehingga dapat menjadi dasar untuk manajemen dalam

pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi suatu perusahaan seperti

bank atau lembaga keuangan lainnya. Pihak kreditor sebelum mengambil

keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu

perusahaan, perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan dari

perusahaan yang bersangkutan.Laporan keuangan diperlukan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, beban bunga,

juga untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup
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mendapat jaminan dari perusahaan tersebut. Bagi pihak kreditor, prinsip

kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai

perusahaan sangat diperlukan karena pihak kreditor tidak ingin usaha yang

dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali

peminjaman tersebut (macet).

4. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan modal di suatu

perusahaan. Para investor berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu

perusahaan sebagai penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya,

apakah perusahaan mempunyai prospek yang baik dan akan memperoleh

keuntungan dimasa mendatang.

5. Pemerintah

Pemerintah mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan

melaporkan keuangan perusahaan secara periodik.Hal ini untuk

menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut.

Laporan akuntansi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan dari masing-

masing pemakai.Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan

untuk memahami informasi laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2011), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan

yang biasa disusun, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Statement Financial)

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi

keuangan perusahaan pada waktu tertentu.Laporan ini menggambarkan
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posisi aset, kewajiban dan modal suatu perusahaan pada waktu/tanggal

tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil

usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini

menunjukkan jumlah pendapatan dan jumlah biaya, yang jika terdapat

selisih akan menghasilkan laba/rugi.

3. Laporan Perubahan Modal (Statement of Owner Equity)

Laporan  perubahan modal adalah laporan yang berisi jumlah dan jenis

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Laporan ini dibuat jika

terjadi perubahan modal.

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)

Laporan ini menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar pada suatu

periode yang merupakan hasil dari kegiatan pokok perusahaan, yaitu

operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan Atas  Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang memberikan informasi

apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.1.2. Analisis Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan (Financial statement analysis) terdiri atas aplikasi

alat-alat dan teknik-teknik analitis laporan keuangan dan data relevan lainnya

untuk menggali informasi yang berfaedah. Analisis laporan keuangan biasanya

didasarkan pada laporan keuangan terbitan perusahaan dan informasi ekonomi
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lainnya tentang perusahaan dan industrinya. Sumber utama informasi ini adalah

laporan tahunan. Tujuan pokok analisis keuangan adalah memprediksi kinerja

yang akan datang.

Menurut Kasmir (2011) langkah yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan

adalah:

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan

selengkap mungkin.

2. Melakukan pengukuran-pengukuran atas perhitungan-perhitungan dengan

rumus tertentu.

3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada

dalam laporan keuangan.

4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang

telah dibuat.

5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan.

6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil

analisis tersebut.

Analisis laporan keuangan tidak hanya dilakukan untuk satu periode laporan

keuangan saja, melainkan untuk beberapa periode tertentu.Hal ini dilakukan untuk

membandingkan laporan keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan

keuangan (Kasmir, 2011) adalah analisis perbandingan antar laporan keuangan,

analisis trend, analisis presentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan

dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio, analisis kredit, analisis

laba kotor, dan analisis titik pulang pokok (break even point).
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2.1.3. Pengertian Perusahaan

Menurut Polak (1979), pengertian perusahaan dari sudut komersil artinya baru

dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat

diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan Laba adalah

tujuan utama dari setiap perusahaan, jika tidak demikian berarti bukan

perusahaan dan tidak mempersoalkan perusahaan sebagai badan usaha.

Menurut Muhammad,berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu

pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya.

Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan

berkumpulnya semua faktor produksi.

2.1.4. Sektor-sektor Usaha di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi sembilan

sektor. Pembagian perusahaan ke dalam sembilan sektor ini disebut juga JASICA

(Jakarta Industrial Classification). Pembagian ini mulai diperkenalkan pada

tanggal 28 Desember 1995.

Kesembilan sektor tersebut yaitu :

Tabel 2.1. Sembilan Sektor di Bursa Efek Indonesia

A. Sektor-sektor Primer (Ekstraktif)
Sektor 1 : Pertanian : Perkebunan

Perternakan
Perikanan
Lainnya.

Sektor 2 : Pertambangan Batubara
Migas
Batu-batuan
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Lanjutan Tabel 2.1.

Lainnya
B. Sektor-sektor Sekunder (Industri Pengolahan/ Manufaktur)

Sektor 3 : Industri Dasar dan Kimia Semen
Keramik, porselen dan kaca
Kimia
Plastik dan kemasan
Pakan ternak
Kayu dan olahannya
Pulp dan kertas

Sektor 4 : Aneka Industri Otomotif
Tekstil dan garmen
Alas kaki
Kabel
Elektronika
Lainnya

Sektor 5 : Industri Barang Konsumsi Makanan dan minuman
Rokok
Farmasi
Kosmetik dan barang kebutuhan rumah
tangga
Peralatan rumah tangga

C. Sektor-sektor Tersier
Sektor 6 : Properti dan Real Estate Properti dan real estate

Konstruksi dan bangunan
Lainnya

Sektor 7 : Transportasi dan Infrastruktur Energi
Jalan tol, pelabuhan, bandara dan
sejenisnya
Telekomunikasi
Konstruksi Non-bangunan

Sektor 8 : Keuangan Bank
Lembaga pembiayaan
Perusahaan efek
Asuransi
Lainnya

Sektor 9 : Perdagangan, Jasa dan
Investasi

Perdagangan besar barang produksi
(Grosir)
Perdagangan eceran (Ritel)
Advertising, printing dan media
Restoran, hotel, dan pariwisata
Kesehatan
Jasa komputer dan perangkatnya
Perusahaan investasi
Lainnya

Sumber : www.sahamok.com
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2.1.5. Pengertian Kebangkrutan

Menurut Supardi dan Mastuti (2003),kebangkrutan (Bankruptcy) dapat diartikan

sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk

menghasilkan laba. Menurut Lesmana (2003), kebangkrutan adalah  sebagai

berikut “Resiko kebangkrutan berhubungan dengan ketidakpastian mengenai

kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika

kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah

keadaan dimana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur

memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang

telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa

apabila debitur adalah perusahaan perbankan, maka permohonan pernyataan pailit

hanya dapat di ajukan oleh Bank Indonesia. Menurut Martin et.al (1995),

kebangkrutan dapat didefinisikan kedalam beberapa pengertian :

1. Kegagalan ekonomi (economic failure)

Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan

uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri, ini berarti

tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas

perusahaan lebih kecil dari kewajiban.Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya

dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan.Bahkan

kegagalan dapat juga berarti bahwa pendapatan atas biaya historis dari

investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan.
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2. Kegagalan keuangan (financial failure)

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara

dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk:

 Insolvensi teknis (technical insolvency).

Perusahaan dapat dianggap gagal jika perusahaan, tidak dapat memenuhi

kewajiban pada saat jatuh tempo. Walaupun total aktiva melebihi total utang

atau terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih

kondisi dalam ketentuan hutangnya seperti rasio aktiva lancar terhadap utang

lancar yang telah ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva

yang disyaratkan. Insolvensi teknis juga terjadi bila arus kas tidak cukup

untuk memenuhi pembayaran bunga pembayaran kembali pokok pada tangga

tertentu.

 Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan (Insolvency in Bankrupcy).

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai

kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari

arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

 Legal Bankrupcy

Istilah kebangkrutan yang digunakan untuk setiap perusahaan yang gagal.

Setiap perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai bangkrut secara hukum,

kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang federal.

2.1.6. Model Kebangkrutan Z-Score

Model Z-Score adalah suatu model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh

Edward I. Altman tahun 1968. Model Z-Score menggunakan metode Multiple
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Discriminant Analysis dengan lima jenis rasio keuangan yaitu working capital to

total asset, retained earning to total asset, earning before interest and taxes to

total asset, market value of equity to book value of total debts, dan sales to total

asset. Menurut Letza, et al. (2003), model Z-score merupakan model yang

memelopori model multi discriminant analysis dan telah digunakan

secara luas di seluruh dunia.

Menurut Supardi (2003), metode Z-Score adalah skor yang ditentukan dari

hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat

kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Menurut Hadi dan Anggraeni (2008),

model prediksi Altman atau Z-Score merupakan prediktor terbaik diantara ketiga

model prediksi kebangkrutan yaitu model Zmijewski dan model Springate.

Menurut Hadi  dan Anggraeni (2008), hasil studi Altman ternyata mampu

memperoleh tingkat ketepatan prediksi sebesar 95% untuk data satu tahun

sebelum kebangkrutan, dan 72% untuk data dua tahun sebelum kebangkrutan.

Menurut Gamayuni (2011),model Z-Score terbukti akurat untuk memprediksi

kebangkrutan (dengan tingkat reliabilitas 70-80%).

Hingga saat ini Model Altman Z-Score merupakan model yang paling banyak

digunakan oleh para peneliti, praktisi, maupun para akademisi di bidang akuntansi

dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dibandingkan model-model

prediksi kebangkrutan lainnya.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan

perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

Tahun
Penelitian

Peneliti Judul Variabel Hasil

2011 Rindu
Rika

Gamayuni

Analisis
Ketepatan Model
Altman Sebagai
Alat untuk
Memprediksi
Kebangkrutan
(Studi Empiris
pada Perusahaan
Manufaktur BEI)

Variabel bebas :
X1 : Working Capital
to Total
Assets

X2 : Retairned Earning
to Total
Assets
X3 : Earning Before
Interest and
Tax to Total Assets
X4 : Market Value
Equity to
Book Value of Total
Debt
X5 : Sales to Total
Assets
Variabel Terikat (Z) :
Z : Merupakan nilai
keseluruhan
penjumlahan
lima rasio keuangan
setelah
dikalikan dengan
koefisien
masing-masing rasio

Z-score
terbukti
dapat
memprediksi
kebangkrutan
pada 2,3 dan
4 tahun
sebelum
terjadinya
kebangkrutan
.

2014 Asmara
Jaya

Laporan
Keuangan
Merupakan Alat
Dalam
Memprediksi
Kecendrungan
Terjadinya
Kebangkrutan
Perusahaan
dengan
Menggunakan
Model Altman
(Study Analisis)

Variabel Bebas (X) :
X1 : Liquidity Ratio
X2 : Age of Firm
Cumulative
Profitability Ratio
X3 : Profitability Ratio
X4 : Financial
Structure Ratio
X5 : Capital Turnover
Ratio
Variabel Terikat (Z) :
Z : Merupakan nilai
keseluruhan

Model
Altman dapat
digunakan
sebagai alat
dalam
memprediksi
kecendrunga
n
kebangkrutan
perusahaan.
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Lanjutan Tabel 2.2.

penjumlahan lima rasio
keuangan setelah
dikalikan
dengan koefisien
masing
-masing rasio

2014 Putra dan
Ferlina

Analisis Prediksi
Tingkat
Kebangkrutan
Perusahaan
dengan Model
Altman Z-Score
dan Springate

Variabel Bebas :
(Untuk Model Altman)
X1 : Working Capital
to Total
Assets
X2 : Retairned Earning
to Total
Assets
X3 : Earning Before
Interest and
Tax to Total Assets
X4 : Book Value Equity
to Book
Value of Total
Liabilities

(Untuk Model
Springate)
A: Working Capital to
Total
Assets
B : Net Profit Before
Interest and
Taxes to Total Assets
C : Net Profit Before
Taxes to
Current Liabilities
D : Sales to Total
Assets
Variabel Terikat :
Z : Model Altman Z-
score
S: Model Springate S-
score

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
prediksi
kebangkrutan
pada
perusahaan
sub sektor
pertambangan
dan migas
dengan model
Altman Z-
Score, untuk
perusahaan
ARTI pada
tahun 2009
masuk dalam
kategori
distress zone,
pada tahun-
tahun
berikutnya
masuk ke
dalam
kategori grey
zone. Untuk
perusahaan
BIPI setiap
tahunnya
selalu masuk
kedalam safe
zone. Pada
perusahaan
ELSA tahun
2009 dan
tahun 2010
berada dalam
kategori safe
zone, dan
pada dua
tahun
berikutnya
berada pada
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Lanjutan Tabel 2.2.

kategori grey
zone. Untuk
perusahaan
ENRG setiap
tahunnya
selalu masuk
dalam
kategori
distress zone.
Sedangkan
pada
perusahaan
RUIS pada
tahun 2009
masuk dalam
kategori safe
zone, tahun
2010 berada
dalam
kategori grey
zone, dan
pada tahun
berikutnya
berada dalam
kategori
distress zone.

2014 Sheilly
et.al.

Analisis Akurasi
Prediksi
Kebangkrutan
Model Altman Z-
Score pada
perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia

Variabel Bebas (X) :
X1 : Liquidity Ratio
X2 : Age of Firm
Cumulative
Profitability Ratio
X3 : Profitability Ratio
X4 : Financial
Structure Ratio
X5 : Capital Turnover
Ratio
Variabel Terikat (Z) :
Z : Merupakan nilai
keseluruhanpenjumlaha
n
lima rasio keuangan
setelah
dikalikandengan
koefisien
masing-masing rasio

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
akurasi model
Z-Score
dalam
memprediksi
tingkat
kebangkrutan
di Indonesia
relatif rendah.
Hal ini
mengimplikas
ikan bahwa
model
tersebut harus
digunakan
secara
berhati-hati
dalam
memprediksi
kondisi
kesehatan
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Lanjutan Tabel 2.2.

keuangan
perusahaan di
Indonesia.

Sumber : Data olahan

2.3. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara Z-score perusahaan sektor

manufaktur yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan dan

perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan pada tahun

2015.

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara Z-score perusahaan sektor non-

manufaktur yang tepat waktu melaporkan laporan keuangan tahunan dan

perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunan pada tahun

2015.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan tinjauan penelitian-

penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran penelitian

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tingkat kesehatan perusahaan yang tepat waktu
melaporkan laporan keuangan menurut Z-score (≤ 90 hari)

Tingkat kesehatan perusahaan yang terlambat melaporkan

laporan keuangan menurut Z-score (> 90 hari)

Potensi Kebangkrutan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang

bersumber dari laporan publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia

Stock Exchange (IDX) melalui situs resminya dengan alamat

http://www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan auditan tahun 2015.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang berasal dari hasil

publikasi BEI serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (listing) pada

Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015 berjumlah 525 perusahaan dan

sekaligus sebagai sampel penelitian ini. Pemilihan sampel menggunakan metode

purposive sampling yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :
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1. Terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia hingga 2015.

2. Menerbitkan laporan keuangan auditan tahun 2015.

3. Memenuhi semua unsur-unsur yang digunakan dalam penghitungan Z-

Score.

Dari kriteria diatas peneliti menggunakan 94 perusahaan sebagai sampel dalam

penelitian yang mencakup seluruh sub sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia kecuali sektor keuangan.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Model Kebangkrutan Z-Score

Model Z-Score adalah suatu model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh

Edward I. Altman tahun 1968. Model Z-Score menggunakan metode Multiple

Discriminant Analysis dengan lima jenis rasio keuangan yaitu:

1. Working Capital to Total Assets Ratio (X1) adalah proporsi modal kerja bersih

(selisih aktiva lancar dengan hutang lancar) terhadap total aktiva, dan diukur

dalam satuan persen. Rumus (Gamayuni, 2011) :

= ( − ) X 100%
2. Retained Earning to Total Assets Ratio (X2) adalah proporsi laba ditahan

terhadap total aktiva, dan diukur dalam satuan persen.

Rumus (Altman, 2000) :

= X 100%
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3. Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio (X3) adalah proporsi

laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, dan diukur dalam satuan

persen.

Rumus (Altman, 2000) :

= X 100%
4. Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities (X4) adalah proporsi

nilai pasar sekuritas tehadap nilai pasar utang, dan diukur dalam satuan persen.

Rumus (Altman, 2000) :

Market Value of Equity to Book Value of Liabilities = Market Value of EquityBook Value of Total Liabilities X 100%
5. Sales to Total Assets (X5) adalah proporsi penjualan terhadap total aktiva, dan

diukur dalam satuan persen.

Rumus (Altman, 2000) : Sales to Total Assets = SalesTotal Assets X 100%
Model Z-Score untuk perusahaan sektor manufaktur adalah  sebagai berikut :

Z = 1,2 (X1) + 1,4 (X2) +3,3 (X3) + 0,6 (X4) + 1 (X5)

Keterangan :

X1 = Working Capital to Total Assets Ratio.

X2 = Retained Earning to Total Assets Ratio.

X3 = Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio.

X4 = Market Value of Equity to Book Value of Liability.

X5 = Sales to Total Assets.

Kriteria yang digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan kinerja keuangan

perusahaan sektor manufaktur dalam model Z-Score ini adalah (1) Z-Score > 3,00

diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, dan (2) Z-Score < 1,80 diklasifikasikan
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sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut, serta (3) Z-Score = 1,81 - 3,00

perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area (Altman, 2000).

Model Z-Score untuk perusahaan sektor non-manufaktur adalah  sebagai berikut :

Z = 6,56 (X1) + 3,26 (X2) +6,72 (X3) + 1,05 (X4)

Keterangan :

X1 = Working Capital to Total Assets Ratio.

X2 = Retained Earning to Total Assets Ratio.

X3 = Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio.

X4 = Market Value of Equity to Book Value of Liability.

Kriteria yang digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan kinerja keuangan

perusahaan sektor manufaktur dalam model Z-Score ini adalah (1) Z-Score > 2,60

diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, dan (2) Z-Score < 1,10 diklasifikasikan

sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut, serta (3) Z-Score = 1,10 - 2,60

perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area (Altman, 2000).

3.4.2. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan

keuangan berkala menyatakan bahwa perusahaan wajib mengumumkan neraca,

laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya memiliki peredaran

nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan

Publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan

keuangan tahunan.
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3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.

Menurut Syah (2010) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya tehadap objek

penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Sukamadinata (2006)

penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

fenomena buatan manusia. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data

yang berbentuk bilangan dan diperoleh menggunakan perhitungan matematika

atau statistika.

3.6. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi dan terendah. Menentukan perbedaan

nilai rata-rata (mean) tingkat kesehatan perusahaan antar sektor.

3.6.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi variable terikat dan variable bebas keduanya apakah mempunyai

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi

normal atau mendekati normal.
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Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) yakni dengan melihat

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal

dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi

data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan

mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Shapiro-Wilk.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai

berikut :

1. Jika nilai Sig. > 0.05, maka data berdistribusi normal.

2. Jika nilai Sig. < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2. Uji Beda

Menurut Indrianto dan Supomo (2014) uji beda (perbedaan) dalam analisis

bivariate dapat berupa perbedaan dua kategori (kelompok) data atau perbedaan

antar tiga kelompok atau lebih kelompok data dari dua variable yang diteliti.

Uji beda yang digunakan untuk membandingkan dua variable bebas adalah uji

Independent Sample t-test. Independent sample t test bertujuan untuk mengetahui

apakah ada perbedaan mean atau rata-rata yang signifikan antara dua kelompok

bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud

di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal

dari dua kelompok yang berbeda.

Asumsi yang harus dipenuhi pada independent t test yaitu:

1. Skala data interval/rasio.
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2. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan.

3. Data per kelompok berdistribusi normal.

4. Data per kelompok tidak terdapat outlier.

5. Varians antar kelompok sama atau homogen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelompok perusahaan manakah yang lebih berpotensi

mengalami kebangkrutan antara kelompok perusahaan yang tepat waktu menyampaikan laporan

keuangan tahunan dan kelompok perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan

tahunan menurut model z-score pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan model

kebangkrutan Altman dalam  menganalisis kondisi keuangan seluruh perusahaan. Berdasarkan

hasil analisis dengan menggunakan model Altman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi perusahaan sektor manufaktur yang dihitung dengan menggunakan model z-

score pada tahun 2015 adalah  (a) 9,26% perusahaan berpotensi sehat, (b) 38,89%

perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan namun masih bisa diatasi (Grey

area), (c) 51,85% perusahaan berpotensi  mengalami kebangkrutan menurut perhitungan

z-score.

2. Kondisi perusahaan sektor non-manufaktur yang dihitung dengan menggunakan model z-

score pada tahun 2015 adalah  (a) 27,50% perusahaan berpotensi sehat, (b) 42,50%

perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan namun masih bisa diatasi (Grey

area), (c) 30,00% perusahaan berpotensi  mengalami kebangkrutan menurut perhitungan

z-score.
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3. Persentase perusahaan yang berpotensi sehat dari kelompok perusahaan sektor

manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah 15,00%,

persentase perusahaan yang berpotensi masuk dalam grey area dari kelompok perusahaan

sektor manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah 35,00%,

dan persentase perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan menurut

perhitungan z-score dari kelompok perusahaan sektor manufaktur yang menyampaikan

laporan keuangan tepat waktu adalah 45,00%.

4. Persentase perusahaan sektor manufaktur yang berpotensi sehat dari kelompok

perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu adalah 5,71%,

persentase perusahaan sektor manufaktur yang berpotensi masuk dalam grey area dari

kelompok perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu adalah

40,00%, dan persentase perusahaan sektor manufaktur yang berpotensi mengalami

kebangkrutan menurut perhitungan z-score dari kelompok perusahaan yang

menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu adalah 54,29%.

5. Persentase perusahaan yang berpotensi sehat dari kelompok perusahaan sektor non-

manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah 45,00%,

persentase perusahaan yang berpotensi masuk dalam grey area dari kelompok perusahaan

sektor non-manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah

30,00%, dan persentase perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan menurut

perhitungan z-score dari kelompok perusahaan sektor non-manufaktur yang

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah 25,00%.

6. Persentase perusahaan sektor non-manufaktur yang berpotensi sehat dari kelompok

perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu adalah 10,00%,
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persentase perusahaan sektor non-manufaktur yang berpotensi masuk dalam grey area

dari kelompok perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu

adalah 55,00%, dan persentase perusahaan sektor non-manufaktur yang berpotensi

mengalami kebangkrutan menurut perhitungan z-score dari kelompok perusahaan yang

menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu adalah 35,00%.

7. Berdasarkan Independent Sample t Test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan

signifikan antara tingkat kesehatan kelompok perusahaan sektor manufaktur yang

menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dan tingkat kesehatan kelompok

perusahaan sektor manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan

dengan tingkat probabilitas 0,559 lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai z-score tidak berpengaruh secara langsung

terhadap ketepatan waktu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan tahunan pada

perusahaan sektor manufaktur.

8. Berdasarkan Independent Sample t Test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan

signifikan antara tingkat kesehatan kelompok perusahaan pada perusahaan sektor non-

manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dan tingkat

kesehatan kelompok perusahaan pada perusahaan sektor non-manufaktur yang terlambat

menyampaikan laporan keuangan tahunan dengan tingkat probabilitas 0,023 lebih kecil

dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai

z-score berpengaruh secara langsung terhadap ketepatan waktu perusahaan dalam

melaporkan laporan keuangan tahunan pada perusahaan sektor non-manufaktur.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu model untuk menganalisis kebangkrutan.

Sedangkan masih banyak model yang dapat dijadikan model dalam menganalisis

kebangkrutan.

2. Tidak membandingkan faktor lain seperti indeks harga saham dalam penentuan tahun

penelitian analisis kebangkrutan.

3. Setelah dilakukan observasi lebih lanjut mengenai perusahaan yang dinyatakan

mengalami kebangkrutan menurut hasil perhitungan z-score hingga tahun 2017 tidak

terdapat satupun perusahaan yang dinyatakan bangkrut, sehingga dapat dikatakan bahwa

model z-score tidak cocok digunakan untuk mempredikasi tingkat kesehatan perusahaan

di Indonesia.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, ada

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari satu model dalam menganalisis

kebangkrutan antar sektor sebagai perbandingan nilai tingkat kesehatan antar model.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan faktor lain seperti indeks harga saham

dalam penentuan tahun penentuan tahun penelitian analisis kebangkrutan perusahaan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan model lain dalam menganalisis

kebangkrutan antar sektor.
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