
ABSTRAK 
 
 
 Perkembangan perekonomian di era globalisasi yang pesat menuntut 
perusahaan untuk memperkuat fundamental manajemennya agar dapat 
mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pihak manajemen sebagai ujung 
tombak perusahaan maupun investor, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya 
yang berada di luar perusahaan juga dituntut untuk dapat mengetahui 
perkembangan yang ada di dalam perusahaan. Ketidakmampuan untuk menilai 
kondisi perusahaan dapat mengakibatkan kerugian. Salah satu alat yang dapat 
digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan dan bahkan dapat memprediksi 
terjadinya kebangkrutan di suatu perusahaan khususnya di perusahaan yang telah 
go public adalah model Altman Original Z-Score.  
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model 
Altman Original Z-Score dapat menunjukkan terjadinya kebangkrutan perusahaan 
manufaktur publik di Indonesia. Adapun populasi yang diambil dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur publik yang tergabung dalam sektor industri 
food and beverage. Sedangkan dalam penentuan sampel, penulis menggunakan 
teknik purposive sampling, sehingga didapat 16 perusahaan yang listing dari 
tahun 2000 hingga tahun 2004 untuk menjadi sampel penelitian. 

 Berdasarkan data dan analisis Original Z-Score tahun 2004 yang diperkuat 
oleh analisis Z-Score pada tahun-tahun sebelumnya, maka terdapat 8 perusahaan 
yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan pada dua tahun setelah data 
tersebut diteliti atau pada tahun 2006. Perusahaan-perusahaan tersebut berada 
dalam kategori bangkrut karena mempunya nilai Z-Score dibawah 1,8. 
 Pengujian statistik menggunakan time series method dan uji hipotesis one 
sample t-test dengan tingkat signifikansi 95%, α = 5% (0.05) dan derajat 
kebebasan df = n-1. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
model Altman Original Z-Score tidak menunjukkan kebangkrutan perusahaan 
manufaktur publik di Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan analisis ini 
tidak menunjukkan kebangkrutan perusahaan manufaktur publik di Indonesia, 
diantaranya dalam model Altman Original Z-Score hanya berdasarkan pada 
analisis laporan keuangan atau aspek moneter saja sedangkan aspek non-moneter 
tidak dilibatkan.  Padahal perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat dipengaruhi 
oleh aspek-aspek  non-moneter. Hal tersebut dapat dilihat dari delapan perusahaan 
food and beverage yang dinyatakan akan bangkrut pada tahun 2006 menurut hasil 
Z-Score namun pada kenyataannya masih dapat menjalankan usahanya hingga 
penelitian ini dilakukan. 
 
 
 


