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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan suatu badan yang didirikan oleh perorangan atau 

lembaga dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham 

(Weston, 1993:4). Perusahaan merupakan organisasi yang mencari keuntungan 

sebagai tujuan utamanya walaupun tidak menutup kemungkinan mengharapkan 

kemakmnuran sebagai tujuan lainnya (Gitosudarno, 2002:5).  

Situasi perekonomian Indonesia di era globalisasi sekarang ini membawa 

dampak persaingan yang semakin ketat di berbagai bidang industri. Untuk itu 

perusahaan harus dapat menghadapi persaingan yang ketat dalam bidang 

industrinya serta diiringi dengan berbagai macam kendala dan hambatan yang 

bermunculan saat ini menyebabkan berbagai bentuk atau jenis perusahaan dilanda 

masalah yang sangat serius. Ketidakmampuan mengantisipasi perkembangan 

global dengan memperkuat fundamental manajemen akan mengakibatkan 

pengecilan dalam volume usaha yang pada akhirnya akan mengakibatkan 

kebangkrutan perusahaan. (Darsono dan Ashari, 2005:101).  

Hal demikian makin diperparah oleh kondisi dimana harga barang dan 

tarif pajak setiap tahunnya terus melambung naik, terlebih lagi pada produk-

produk yang berada dalam kendali atau kontrol pemerintah yang dikenakan tarif 

bea dan cukai. Salah satu industri yang sangat dapat menunjang pembangunan dan 

perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia adalah industri barang konsumsi 

yaitu rokok. Produk yang takaran atau komposisi bahan baku berbahayanya 

diawasi, dan yang paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan konsumsi 

rokok tahun 2011 di Indonesia mencapai 270 miliar batang, pertumbuhan 

penjualan rokok ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang berkorelasi 

positif. Melihat besarnya tingkat konsumsi rokok, pemerintah Indonesia 

menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2013 sebesar 5%-7% dengan alasan untuk 

mengurangi tingkat konsumsi rokok di Indonesia. Hal ini malah meningkatkan 

penerimaan kas negara karena walaupun pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, 
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masyarakat masih banyak mengkonsumsi rokok walupun dari segi kesehatan 

peningkatan peningkatan konsumsi rokok mengalami lonjakan yang berarti 

negatif, hal ini malah melihatkan korelasi positif terhadap penerimaan negara. 

Pemerintah mencatat adanya setoran penerimaan sebesar Rp 65 triliun dari cukai 

rokok sejak Januari hingga 15 November 2011. Jumlah tersebut merupakan 95% 

dari penerimaan cukai yang sudah terkumpul Rp 68,075 triliun. Sisanya Rp 3,075 

triliun cukai minimum beralkohol. (Martini dan Bacdri, 2013) 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan akan merevisi 

penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. 

Dalam APBN 2013, penerimaan cukai ditarget Rp. 92 triliun, maka dalam APBN-

P 2013, penerimaan cukai diharapkan akan melebihi target tersebut. Pemerintah 

akan mengupayakan untuk tahun ini mencapai Rp 100 triliun. 

(www.Republika.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari 

cukai rokok lebih tinggi dari cukai untuk alkohol. 

Pemerintah Indonesia memperketat regulasi industri ini, diantaranya tarif 

cukai rokok makin mahal, pembatasan produksi, pembatasan luas areal 

perkebunan tembakau sebagai bahan baku, pembatasan kawasan bebas merokok, 

adanya kebijakan lembaga agama di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dan Muhammadiyah yang menfatwakan bahwa merokok haram bagi anak-

anak, wanita hamil, dan di tempat umum. Belum lagi pemerintah pun 

memasukkan sektor rokok dalam Daftar Negatif Investasi. Semua itu dilakukan 

dengan dalih bahwa merokok hanya akan menimbulkan beban kesehatan, sosial, 

ekonomi dan lingkungan tidak saja bagi perokok namun juga bagi orang lain. 

Menurut  Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, fenomena yang 

ada memang menunjukkan bahwa populasi industri rokok semakin turun dari 

tahun ke tahun. Dari data yang diperoleh, yang tutup mayoritas industri berskala 

kecil dan menengah karena produknya kalah bersaing. Sebaliknya, industri rokok 

skala besar justru semakin berkembang untuk melakukan perluasan. Hal itu 

memang masih dimungkinkan, karena status investasi industri rokok (kretek, 

putih, dan rokok lainnya) masih terbuka dengan persyaratan khusus. Adanya 

kecenderungan investor asing mulai masuk ke industri rokok perlu diantisipasi 
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dengan kebijakan yang dapat melindungi keberadaan industri lokal. Melihat 

kondisi yang ada, sudah saatnya untuk meninjau kembali regulasi investasi di 

bidang industri rokok melalui DNI (Daftar Negatif Investasi-red). Saat ini hanya 

akan memberikan rekomendasi investasi baru di sektor industri rokok dengan 

syarat investasi dilakukan pada perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri 

yang melakukan perluasan atau industri rokok skala kecil dan menengah yang 

bermitra dengan industri skala besar yang sudah memiliki izin usaha pada bidang 

usaha sejenis. (http://www.kemenperin.go.id/artikel/5407/Kenaikan-Cukai-

Tak-Pengaruhi-Pasar-Rokok-Dalam-Negeri) (16 Oktober 2013) 

Naiknya tarif cukai rokok, menyebabkan sejumlah industri rokok 

mengalami kebangkrutan. Seperti yang dikatakan Dicky Sanjaya, pemilik pabrik 

rokok (PR) Hanggar Perkasa. Pada tahun 2012, terdapat 15 pabrik rokok rumahan 

di Kota Batu, Jawa Timur gulung tikar karena kalah bersaing dalam hal cita rasa 

dengan pabrik rokok berskala besar. Hingga kini hanya tersisa dua pabrik rokok 

rumahan di Batu. Namun, kondisinya pun sudah nyaris ambruk. Industri rokok 

saat ini sangat kompetitif. Mereka harus berhenti produksi selama 6 bulan untuk 

mencari cita rasa baru sesuai selera pasar. Setelah menemukan baru kembali 

memproduksi, pabrik rokok rumahan memang tinggal menunggu waktu untuk 

mati tergerus persaingan pabrik modern. 

(http://regional.kompas.com/read/2012/03/12/16331877/Kalah.Bersaing.Belas

an.Pabrik.Rokok.Bangkrut) (4 Februari 2014, 19:44) 

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah 

mengenai cukai dan pembelian pita rokok sangat berpengaruh terhadap industri 

rokok. Pada tahun 2006 jumlah perusahaan rokok yang listing di BEI masih 

berjumlah 5 buah. Namun berselang tiga tahun selanjutnya (2006-2009) terlihat 

sudah terdapat 2 perusahaan besar yaitu PT. Rothmans PM Indonesia Tbk dan PT.  

British American Tobacco (BAT) yang harus melakukan akuisis dengan PT. 

Bentoel Investama internasional karena mengalami penurunan baik dalam 

penjualan maupun laba. Tidak saja PT. BAT yang mengalami penurunan, namun 

PT. Gudang Garam juga mengalami penurunan laba bersih sebesar 46,69% pada 

tahun 2006. (Martini dan Bacdri, 2013) 
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 Fenomena mergernya beberapa perusahaan rokok dalam rentang waktu 

yang singkat mengindikasikan bahwa selain karena semakin ketatnya persaingan 

dalam pangsa pasar juga diperkirakan akibat daripada semakin tingginya beban 

yang sudah tidak mampu lagi untuk diatasi dari berbagai kebijakan yang telah 

diulas sebelumnya. Meningkatnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan 

tersebut, hal ini akan menyebabkan peluang resiko kebangkrutan akan bertambah. 

Perusahaan rokok merupakan perusahaan yang ketergantungan bahan bakunya 

hampir sepenuhnya berasal dari tembakau, yaitu merupakan salah satu bahan 

campuran utama produk rokok yang dikategorikan mengandung zat berbahaya 

bagi kesehatan. Dengan demikian keadaan seperti ini tentu akan menjadi momok 

menakutkan bagi perusahaan rokok, karena perusahaan rokok merupakan 

perusahaan yang akan mengalami dampak terbesar dari kebijakan tersebut, 

bahkan dimungkinkan bisa sampai berada dalam kondisi terparah yaitu berpotensi 

mengalami kebangkrutan. Khususnya pada perusahaan rokok yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, beban yang tiap waktu kian meningkat akibat dari berbagai 

kebijakan dan regulasi yang telah diwacanakan dan dibuat oleh pemerintah, 

menjadi sebuah fenomena paling penting yang mendasari penulis untuk perlu 

melakukan sebuah penelitian. 

Pada perusahaan rokok ini perlu diprediksi suatu kebangkrutan yang 

mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan pada 

perusahaan rokok, maka perlu disusun suatu sistem yang dapat memberikan 

peringatan dini (early warning) adanya problematik keuangan yang mengancam 

operasional perusahaan. Dengan terdeteksinya lebih awal kondisi perusahaan 

maka sangat memungkinkan bagi perusahaan rokok untuk melakukan langkah-

langkah antisipasi guna mencegah krisis keuangan agar segera tertangani.  

Penerapan penilaian kinerja keuangan perusahaan sangat perlu dilakukan 

untuk mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan yang berguna untuk 

kepentingan para pemegang saham maupun bagi manajemen perusahaan. Dengan 

mengetahui prestasi dan kinerja perusahaan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan-keputusan strategis perusahaan sehingga dapat sukses 

dalam persaingan di dalam maupun di luar negeri. Dalam menilai kinerja 
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keuangan suatu perusahaan maka pihak eksternal (investor) maupun pihak 

internal (manajer) memerlukan informasi yang berasal dari laporan keuangan 

perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut mereka dapat menganalisisnya untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan.  

Informasi kesehatan dan prediksi kebangkrutan sangat penting, oleh 

karena itu penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 

berbagai perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Analisis kebangkrutan 

yang sering digunakan Analisis Z-Score model Altman, dan model Springate. 

Analisis kebangkrutan tersebut dikenal karena selain caranya mudah keakuratan 

dalam menentukan prediksi kebangkrutannya pun cukup akurat. Analisis 

kebangkrutan tersebut dilakukan untuk memprediksi suatu perusahaan sebagai 

penilaian dan pertimbangan akan suatu kondisi perusahaan. Penelitian ini 

mencoba menguji teori yang dihasilkan oleh Altman (1968) dan Springate (1978). 

Altman menggunakan lima rasio dan Springate dengan menggunakan empat rasio. 

Penelitian ini menggunakan model Altman Z-Score untuk melihat potensi 

kebangkrutan yang mungkin ada pada perusahaan rokok dengan keakuratan 

sebesar 95%. Sedangkan model Springate menghasilkan tingkat keakuratan 

sebesar 92,5% (Yoseph, 2011). Analisis rasio keuangan dan analisis kebangkrutan 

perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, dengan tujuan 

sebagai referensi untuk pengambilan keputusan pihak manajemen, selain itu juga 

sebagai referensi pengambilan keputusan pihak investor. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul : 

“ANALISIS RESIKO KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE DAN METODE 

SPRINGATE PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2012” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, ide dasar penelitian ini 

adalah untuk mengkaji kemampuan rasio keuangan dan perbandingan metode 

dalam menganalisis resiko kebangkrutan perusahaan dengan identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai-nilai resiko kebangkrutan berdasarkan metode Altman Z-

Score pada perusahaan rokok periode 2009 - 2012 yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana nilai-nilai resiko kebangkrutan berdasarkan metode Springate 

pada perusahaan rokok periode 2009 -  2012 yang terdaftar di BEI? 

3. Bagaimana perbandingan nilai-nilai resiko kebangkrutan antara metode 

Altman Z-Score dengan metode Springate pada perusahaan rokok periode 

2009-2012? 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi, mengolah dan menganalisis tentang resiko kebangkrutan. 

Disamping itu penelitian ini dimaksudkan untuk menempuh gelar Sarjana 

Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan rokok di Indonesia. 

2. Menganalisis nilai-nilai resiko kebangkrutan berdasarkan metode Altman 

Z-Score pada perusahaan rokok periode 2009 – 2012 yang terdaftar di 

BEI. 

3. Menganalisis nilai-nilai resiko kebangkrutan berdasarkan metode 

Springate pada perusahaan rokok periode 2009 – 2012 yang terdaftar di 

BEI. 

4. Menganalisis perbandingan nilai-nilai resiko berdasarkan metode Altman 

Z-Score dengan metode Springate pada perusahaan rokok periode 2009 - 

2012 yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Kegunaan penelitian ini bagi penulis merupakan sarana belajar untuk 

mengetahui sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam 

praktek juga menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai tingkat 

kesehatan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan 

agar lebih dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk memprediksi 

dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi referensi tambahan khusus mengenai indikator-indikator 

kebangkrutan.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan laporan 

keuangan. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan selama satu periode. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan 

kinerja keuangan perusahaan yang ditujukan dengan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut dinilai dan dianalisis melalui analisis 

keuangan.   

Laporan keuangan merupakan suatu media yang dapat menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan. Namun dalam menginterpretasikan laporan 

keuangan dibutuhkan suatu tindak lanjut analisa agar laporan keuangan tersebut 

dapat menjadi informasi yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya analisis 

laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. 
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Analisis laporan keuangan seringkali memasuki aktivitas untuk membuat 

berbagai macam transformasi atas laporan keuangan teknik analisis tersebut 

memungkinkan untuk dilakukannya identifikasi, pengkajian dan perangkuman 

hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan teknik yang 

biasa digunakan dalam hal seperti ini adalah analisis rasio keuangan. 

Teknik yang dapat digunakan dalam analisis rasio keuangan adalah 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Definisi analisis fundamental adalah 

analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor 

eksternal yang berhubungan dengan badan usaha. Data fundamental yang 

dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. 

Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah 

kebijakan pemerintah, tingkat bunga, inflasi, dan sejenisnya (Dedhy Sulistiawan 

dan Liliana, 2007). 

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan memuat data-

data historis dalam penilaian dan peramalan analisis investasi. Ada berbagai rasio 

keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Diantaranya 

adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. 

Menurut Harahap (2006: 297) yang dimaksud rasio keuangan : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

hasil 1 pos lapangan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 

yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

Adapun jenis-jenis rasio keuangan menurut Fraser dan Ormiston 

(2008:21) dan Sartono (2001: 114) pembagian analisis rasio terdiri dari : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan kas ketika kebutuhan tersebut meningkat/menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial jangka 

pendeknya secara tepat waktu. 

2. Rasio Aktivitas 
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Rasio yang mengukur likuiditas aktiva tertentu dan efisiensi dalam 

mengelola aktiva/menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh pinjaman. 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana pendanaan perusahaan dengan hutang 

relative terhadap ekuitas dan kemampuan untuk membayar bunga dan 

beban tetap lainnya/menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang mengukur kinerja keseluruhan sebuah perusahaan dan 

efisiensinya dalam mengelola aktiva, kewajiban dan ekuitas/dapat 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik 

dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal 

sendiri.  

Krisis keuangan merupakan awal dari kebangkrutan, untuk mengetahui 

perusahaan mengalami krisis keuangan dilihat dari nilai net income dan laba 

kotornya yang mengalami penurunan tiap tahunnya hingga bernilai negatif, 

kemudian menghitung nilai probabilitas perusahaan dari rasio-rasio keuangan 

yang efektif dalam model financial distress yakni current ratio, financial 

leverage, profit margin, growth ratio. Probabilitas yang bernilai negatif 

mengartikan bahwa perusahaan mengalami krisis keuangan. 

Menurut Sunarto (2006:37) kebangkrutan adalah : 

“Kebangkrutan atau kepailitan adalah kegagalan bisnis yang terjadi 

apabila kewajiban/hutang-hutang perusahaan lebih besar daripada nilai pasar yang 

wajar dari aktiva-aktivanya”. 

Berikut adalah beberapa data yang diangkat oleh peneliti sebagai indikator 

yang diperkirakan akan memicu tingginya potensi kebangkrutan terhadap 

perusahaan rokok, diantaranya yaitu : 

a. FCTC (Framework Convention On Tobacco Control) atau Konvensi 

Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Merupakan perjanjian 
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internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) 

yang bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan yang akan datang 

dari kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan, dan ekonomi 

yang diakibatkan oleh rokok dan paparan asapnya. Selain itu, guna 

menarik perhatian dunia akan masalah epidemi tembakau, sejak tahun 

1987 WHO menciptakan “Hari Tanpa Tembakau Sedunia” yang 

diperingati setiap tanggal 31 Mei. 

b. Peraturan Pemerintah tentang tarif cukai hasil tembakau. Peraturan ini 

membuat tarif cukai rokok terus meninggi hingga pada tahun terakhir, 

pemerintah Indonesia menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2013 

sebesar 5%-7%. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Dalam undang-undang ini 

didalamnya diatur tentang radar bahan berbahaya bagi kesehatan, 

produksi, pembatasan iklan, cara membuat label, dan kawasan dilarang 

merokok. 

d. Undang-Undang Kesehatan Nomor. 36 tahun 2009 tentang pengamanan 

produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. 

e. Rancangan Undang-Undang (RUU) pemerintah tentang pembatsan lahan 

areal perkebunan tembakau. 

f. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2008 tentang pajak dan retribusi daerah. 

g. Undang-undang Cukai Nomor. 39 tahun 2007 yang menetapkan bahwa 

cukai berfungsi untuk mengurangi konsumsi dan mengendalikan distribusi 

produk tembakau karena produk tersebut berakibat buruk bagi kesehatan. 

h. Peraturan Gubernur (Pergup) DKI Jakarta Nomor. 75 tahun 2005 sampai 

nomor. 88 tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok. 

i. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2008 sampai tahun 2010 

tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. 

j. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke III 

24-25 Januari 2009 tentang haram atau larangan merokok bagi anak-anak, 

tempat umum, dan wanita hamil. 
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k. Fatwa pengurus pusat Muhammadiyah No. 61/SM/MTT/III/2010 tentang 

haramnya merokok. 

Dengan beberapa indikator diatas, maka secara tidak langsung tentunya 

dapat diperkirakan bahwa regulasi tersebut akan mempengaruhi volume 

penjualan dan permintaan konsumen rokok terhadap perusahaan yang 

memproduksi rokok 

Beberapa model yang dikenal dalam memprediksi kebangkrutan yaitu 

Altman Bangkruptcy Prediction Model atau Altman Z-Score yang dikembangkan 

oleh Professor Edward I. Altman. Model tersebut menggunakan metode multiple 

discriminant analysis (MDA). Altman mengembangkan model kebangkrutan 

dengan menggunakan lima rasio keuangan yang dikombinasikan untuk melihat 

kemungkinan terjadinya kebangkrutan disuatu perusahaan dimana lima rasio 

keuangan tersebut meliputi aspek Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas 

dan Rentabilitas. Penerapan Altman Z-Score tersebut dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap perusahaan manufaktur, bentuk dari model altman Z-Score 

adalah : 

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

Kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

X1 =     Untuk Aspek Likuiditas 

X2 =     Untuk Aspek Profitabilitas 

X3 =   Untuk Aspek Solvabilitas 

X4  =      Untuk Aspek Aktivitas 

X5 =      Untuk Aspek Rentabilitas 

Interpretasi nilai altman Z-Score adalah sebagai berikut : 

1. Z-Score  3,0 
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Perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan atau dapat 

dikatakan aman dari kebangkrutan. 

2. 1,8 (Z-Score) 3,0 

Perusahaan dalam daerah kelabu (grey area) akan mengalami 

kebangkrutan, jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam 

manajemennya maupun dalam struktur keuangannya. 

3. Z-Score  1,8 

Perusahaan mengalami ancaman kebangkrutan yang serius. 

Model lainnya adalah model Springate yang menggunakan multiple 

discriminant analysis (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu 

rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk 

membentuk suatu model yang baik. Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang 

dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, Springate menggunakan MDA 

untuk memilih 4 rasio keuangan  yang mampu membedakan secara terbaik antara 

sound business yang pailit dan tidak pailit. Bentuk model springate adalah: 

S = 1,03 A+ 3, 07B + 0,66C + 0,4D 

 

Dimana : 

A =  

B =  

C =  

D =  

 

Dengan kriteria penilaian : 

1. Apabila nilai S < 0,862 maka perusahaan dikategorikan bangkrut 

(perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius). 

2. Apabila nilai S > 0,862 maka perusahaan dikategorikan tidak bangkrut 

(perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini sebagai berikut :  

Bagan 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Metode Altman Z-Score : 

X1 = Working Capital/Total Asset 

X2 = Retained Earning/Total Asset 

X3 = Market Value Of Equity/Book Value of Total Liabilities 

Perusahaan Rokok 

Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan 

Metode Kebangkrutan 

X1 X2 X3 X4 

Nilai Z-Score 

Bangkrut Tidaknya Suatu Perusahaan 

Metode Springate Metode Altman Z-Score 

A B C D X5 
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X4 = Sales/Total Assets 

X5 = Earning Before Tax/Total Asset 

Metode Springate : 

A = Working Capital/Total Asset 

B = EBIT/Total Asset 

C = EBT/Current Liabilities 

D = Sales/Total Asset 

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan dan tujuan dari 

penelitian, maka penulis mengambil suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya 

sebagai berikut :  

Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap resiko kebangkrutan perusahaan 

rokok antar penggunaan Altman Z-Score dengan model Springate. 

Bagan 1.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X1) 

WCTA 

(X2) 

RETTA 

(X3) 

MVOA to 

BVTL 

 (X4) 

SATA 

(X5) 

EBTA 

(A) 

WCTA 

(B) 

EBTA 

(C) 

EBCL 

 (D) 

SATA 

Perbandingan 
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1.6 Penelitian Terdahulu 

 Sebagai salah satu acuan untuk penelitian ini, penelitian menarik contoh 

dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat di tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Publikasi 

Judul Penelitian Metode yang 

Digunakan 

Hasil Penelitian 

Peter dan 

Yoseph 

(Jurnal Ilmiah 

Akuntansi, No 

04 tahun 2011)  

Analisis 

Kebangkrutan 

Dengan Metode Z-

score Altman, 

Springate Dan 

Zmujewski Pada 

PT. Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk Periode 2005-

2009 

1. Altman Z-

Score 

(WCTA, 

RETA, 

EBITTA, 

MCBVD, 

SETA) 

2. Springate 

(WCTA, 

NITTA, 

NITCL, 

SETA) 

3. Zmijewski 

(EATTA, 

TDTA, 

CACL) 

1. Metode Altman 

Z-Score pada 

2005-2009 

perusahaan 

berpotensi 

bangkrut 

sepanjang 

periode tersebut. 

2. Metode Springate 

pada tahun 

22005, 2006 dan 

2009 perusahaan 

tidak berpotensi 

bangkrut 

sedangkan untuk 

tahun 2007 dan 

2008 perusahaan 

berpotensi 

bangkrut. 

3. Metode 

Zmijewski pada 

tahun 

2005,2006,2007,

2008 dan 2009 

perusahaan tidak 
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berpotensi 

bangkrut. 

Hafiz Adnan 

dan Dicky 

Arisudhana 

(Jurnal 

Akuntansi dan 

Keuangan vol.1 

no.1 April 

2010) 

Analisis 

Kebangkrutan 

Model Altman Z-

Score dan 

Springate pada 

perusahaan 

Industry Property 

1. Altman Z-

Score(WC

TA, 

RETA,EBI

TTA,MCV

B,SETA) 

2. Springate(

WCTA,NI

TTA,NITC

L,SETA) 

1. Metode Altman 

Z-Score 6 

perusahaan yang 

bangkrut 

ditemukan tahun 

2006-2008 

2. Model Springate 

ditemukan tahun 

2005, 1 

perusahaan tahun 

2007, 2 

perusahaan tahun 

2008, dan 1 

perusahaan tahun 

2009 berada 

posisi tidak 

bangkrut.  

Ida dan Sany 

Santoso 

(Jurnal, Media 

Bisnis, 2011) 

Analisis 

Kebangkrutan 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Springate 

Springate 

(WCTA,EBITTA,E

BTCL,SATA) 

Terdapat 1 perusahaan 

dinyatakan bangkrut pada 

tahun 2007. Dan 1 

perusahaan diyatakan 

tidak sehat/menuju 

kebangkrutan pada tahun 

2009. 

Ayu Suci 

Ramadhani dan 

Niki 

Lukviarman 

(Vol 13, No 

1,2009) 

Perbandingan 

Analisis Prediksi 

Kebangkrutan 

Menggunakan 

Model Altman 

Pertama, Altman 

Revisi, dan Altman 

Altman Z-Score 

(WCTA,RETA,EBI

TTA,MCBVD,SET

A) 

Perusahaan yang 

diprediksi bangkrut 

dengan menggunakan 

ketiga model altman 

untuk kelompok 

perusahaan berumur 

dibawah 30 tahun 
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Modifikasi Dengan 

Ukuran Dan Umur 

Perusahaan Sebagai 

Variabel Penjelas 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

memiliki persentase 

prediksi kebangkrutan 

yang paling tinggi dari 

pada kelompok 

perusahaan manufaktur 

berumur diatas 30 tahun. 

ST.Ibrah 

Mustafa Kamal 

(Skripsi, 

Universitas 

Hasanudin, 

2012) 

Analisis Prediksi 

Kebangkrutan Pada 

Perusahaan 

Perbankan Go 

Public Di Bursa 

Efek Indonesia 

Altman Z-Score 

(WCTA,RETA,EBI

TTA,MVBVC,SET

A) 

Tahun 2008 perusahaan 

berada pada grey area  

sekitar 5% dan 95% 

mengalami kebangkrutan. 

Tahun 2009 sebanyak 

40% berada dalam 

keadaan sehat, 45% 

mengalami kebangkrutan, 

15% pada grey area. 

Tahun 2010 terdapat 55% 

sehat, 5% pada grey area, 

40% bangkrut. 

 

1.7  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Adapun pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2003:53) : 

”Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh 

variabel penelitian secara independen. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Merupakan suatu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, 

buku-buku dan sumber lainnya. Seperti majalah, jurnal, internet, dan 

koran-koran yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data 

dari perusahaan dengan cara observasi yaitu mengunjungi secara langsung 

perusahaan melalui objek yang diteliti melalui : 

 Pojok Bursa Universitas Widyatama 

 Dari situs BEI : www.idx.co.id 

1.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan secara tidak langsung melalui media internet di situs 

www.idx.co.id untuk mendapatkan laporan keuangan tahunan selama empat (4) 

periode yaitu dari perusahaan rokok yang diteliti denga periode tahun 2009 - 

2012. Adapun waktu penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah Gantt 

Chart dibawah ini :   
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Tabel  1.2 

Waktu Penelitian 

 

 

Uraian Kegiatan 

Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan Proposal                                 

Penerimaan pengajuan 

proposal                                 

Bimbingan Proposal                                 

Pengumpulan data awal                                 

Bimbingan skripsi bab I – IV                                 

Pengumpulan data akhir                                 

Pengolahan data skripsi                                 

Penyerahan akhir skripsi                                 

Administrasi pembayaran 

sidang                                 

Sidang                                 


