
3 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Dunia usaha pada saat ini berkembang dengan pesat sehingga mempunyai 

dampak yang luas terhadap suatu perusahaan. Perkembangan ini mengakibatkan 

persaingan industri yang semakin kompetitif, dimana perusahaan harus 

menjalankan  kegiatan secara lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. 

Perusahaan tersebutlah yang dapat dikatakan telah memiliki kinerja manajemen 

yang semakin baik sehingga dapat menghadapi persaingan yang ketat di masa 

yang akan datang. Kemampuan manajemen perusahaan dalam mengorganisasikan 

dan menggunakan sumber daya yang dimiliki sangat diperlukan, karena kinerja 

perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat menentukan 

dalam persaingan. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan dalam hal 

keuangan. Sebuah perusahaan dikategorikan mengalami kegagalan keuangan 

apabila perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya kepada 

pihak terkait pada waktu jatuh tempo dan karena tingginya persaingan pasar yang 

mengakibatkan perusahaan tidak mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. 

Kondisi ini tentunya kurang baik apabila dilihat oleh investor karena hal ini akan 

mengarah kepada kondisi kebangkrutan. 

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh 

keutungan atau laba dari hasil produksinya, yang mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan. Perusahaan menggunakan laba yang diperolehnya untuk 

mengembangkan dan mempertahankan kegiatan operasional perusahaan. Laba 

yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan 

manajemen dalam menjalankan usahanya. Saat ini perusahaan yang go public  

memanfaatkan keberadaan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan 

sumber dana atau alternatif pembiayaan. Adanya pasar modal dapat dijadikan 

sebagai alat untuk merefleksikan  kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pasar 

akan merespon positif melalui peningkatan  harga saham perusahaan jika kondisi 
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keuangan dan kinerja perusahaan bagus. Para investor dan kreditur sebelum 

menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan selalu melihat terlebih  dahulu  

kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas 

kondisi keuangan suatu perusahaan sangat penting. 

Kesalahan prediksi terhadap kelangsungan operasi suatu perusahaan  di 

masa yang  akan datang dapat berakibat fatal yaitu kehilangan pendapatan atau 

investasi yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan. Oleh karena  itu, penting 

dilakukan analisis prediksi kebangkrutan suatu perusahaan untuk mengantisipasi 

munculnya kesulitan keuangan, yang dapat memberikan peringatan dini (early 

warning) adanya masalah keuangan yang mengancam operasional perusahaan.  

Terdeteksinya lebih awal kondisi perusahaan sangat memungkinkan bagi 

perusahaan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah krisis 

keuangan. Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, 

perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-

teknik analisis laporan keuangan.  

Analisis laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  penting  untuk  

memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta 

hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang 

telah diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka 

dapat diketahui kondisi dan perkembangan keuangan  perusahaan. Selain  itu, juga 

dapat diketahui kelemahan  serta  hasil  yang  dianggap  cukup baik  dan  potensi  

kebangkrutan  perusahaan tersebut. 

Menurut Gitman (2012:55), “Financial Statements that are the primary 

means by which firms communicate with investors, analysts, and the rest of the 

business community.” Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat utama perusahaan dalam berkomunikasi dengan 

investor, analis, dan masyarakat bisnis. 

Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  pihak  manajemen  untuk 

mengukur  kondisi  keuangan  adalah  dengan  melakukan  analisis  terhadap  

laporan keuangan  perusahaan  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dengan  

menggunakan  alat  uji analisis diskriminan (Z-score) dengan menggunakan 5 
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(lima) variabel yaitu total aktiva (X1), rasio laba ditahan terhadap total aktiva 

(X2), rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva (X3), rasio nilai 

pasar modal terhadap total hutang (X4), dan rasio penjualan terhadap total aktiva 

(X5).  Model Altman Z-score merupakan salah satu model analisis  multivariate 

yang diciptakan oleh Edward I. Altman berdasarkan hasil penelitiannya pada 

tahun 1968, yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan   dengan   

tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. 

Altman Z-score ini telah berkembang dalam berbagai model. Model Altman 

yang pertama, Altman Revisi, dan Altman modifikasi. Model Altman Z-score 

pertama yang ditujukan untuk memprediksi kebangkrutan dari sebuah perusahaan 

publik manufaktur. Setelah menemukan model kebangkrutan yang pertama, 

Altman kemudian merevisi model kebangkrutan menjadi sebuah model yang 

dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan bagi perusahaan 

manufaktur private dan public, model ini disebut sebagai model Altman revisi. 

Selanjutnya Altman memodifikasi modelnya agar dapat diterapkan pada semua 

perusahaan seperti manufaktur, non manufaktur dan perusahaan penerbit obligasi, 

model ini disebut sebagai model Altman modifikasi.  

Altman adalah orang pertama yang menerapkan Multiple Discriminant  

Analysis. Analisa  diskriminan  ini merupakan  suatu  teknik  statistik  yang  

mengidentifikasikan beberapa macam rasio keuangan yang dianggap memiliki 

nilai paling penting dalam  mempengaruhi suatu kejadian, lalu 

mengembangkannya dalam suatu model dengan maksud  untuk memudahkan 

menarik kesimpulan dari suatu kejadian.  

Menurut Ramadhani dan Lukviarman (2009:15-28), dasar  pemikiran  

Altman  menggunakan  analisis diskriminan bermula dari keterbatasan analisis 

rasio yaitu metodologinya pada dasarnya bersifat suatu  penyimpangan yang 

artinya setiap rasio diuji secara terpisah sehingga  pengaruh  kombinasi  dari 

beberapa rasio  hanya  didasarkan  pada  pertimbangan para analisis keuangan.  

Oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan dari analisis rasio maka 

diperlukan kombinasi  berbagai   rasio agar  menjadi  suatu  model  prediksi  yang 

berarti. Berdasarkan penelitian analisa diskriminan, Altman melakukan penelitian 
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untuk mengembangkan model baru  untuk  memprediksikan  kebangkrutan 

perusahaan.  Model  yang  dinamakan  Z-score dalam  bentuk  aslinya  adalah  

model  linier dengan  rasio  keuangan  yang  diberi  bobot untuk  memaksimalkan  

kemampuan  model tersebut dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model 

ini pada dasarnya  hendak  mencari  nilai  “Z” yaitu nilai yang menunjukkan 

kondisi perusahaan, apakah  dalam  keadaan sehat atau tidak dan menunjukkan 

kinerja  perusahaan  yang sekaligus merefleksikan prospek perusahaan di masa 

mendatang. 

PT. Bakrie & Brothers Tbk saat ini merupakan perusahaan publik dengan 

tiga bisnis inti yaitu sektor infrastruktur, telekomunikasi dan perkebunan. Namun 

pada saat ini PT. Bakrie & Brothers Tbk sedang mengalami suatu kendala dimana 

hal tersebut mengancam kelangsungan hidup beberapa anak perusahaannya, 

sehingga dikhawatirkan mengalami kebangkrutan. 

Dalam www.bakrie-brothers.com, semua anak perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah tidak terkonsolidasi lagi di PT. Bakrie & 

Brothers Tbk (BNBR) sejak kuartal I-2012. Kecuali Bumi Plc (public listed 

company) yang tetap muncul di laporan keuangan BNBR. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi beban kerugian BNBR. Beban kerugian terbesar BNBR berasal dari 

PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). Kinerja BTEL pada tahun 2010-2011 

menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan. Akhir Desember 2011, BTEL 

merugi Rp 782,69 miliar. Padahal selama tahun 2010, perusahaan BTEL itu masih 

mencetak laba sebesar Rp 9,97 miliar. 

Saat ini, terdapat laporan kinerja BNBR yang hanya mencantumkan anak 

usaha PT. Bakrie & Brothers Tbk yang tidak terdaftar di BEI, alias non/listed 

yaitu, PT Bakrie Tosanjaya, PT Bakrie Pipe Industries (BPI) dan PT Bakrie 

Energy International. 

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT 

Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk 

(UNSP), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), 

PT Darma Henwa (DEWA) dan PT Bumi Resouces Mineral Tbk (BRMS) 

http://www.bakrie-brothers.com/
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merupakan delapan anak perusahaan PT. Bakrie & Brothers Tbk yang sahamnya 

diperdagangkan di BEI mulai kuartal I-2012. 

Dalam www.bakrie-brothers.com, PT. Bakrie & Brothers Tbk melaksanakan 

restrukturisasi utang pada tahun 2009 yang berdampak pada penurunan 

kepemilikan saham perusahaan pada PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) 

menjadi 10%. Kepemilikan perusahaan pada saham PT Bakrie Sumatera 

Plantations Tbk (UNSP) juga turun menjadi seperusahaanr 30%, PT Energi Mega 

Persada Tbk (ENRG) menjadi 25% dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menjadi 

46%. Kepemilikan saham perusahaan pada anak usaha terus turun seiring 

restrukturisasi utang yang dilakukan perusahaan pada 2011.  

Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan kinerja keuangan PT. Bakrie & 

Brothers Tbk pada kuartal I tahun 2010 dan 2011 yang menunjukkan kondisi, 

sebagai berikut :     

Tabel 1.1 

Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bakrie & Brothers Tbk 

Keterangan Kuartal I-2010 Kuartal I-2011 

Penjualan Bersih Rp 2.83T Rp 2.82T 

Laba (Rugi) Bersih Rp 104M (Rp 281.4M) 

Laba (Rugi) Penjualan 

Saham 
Rp 45M (Rp 83.64M) 

Beban Bank Rp 7.85M (Rp 183.9M) 

   http://www.indonesiafinancetoday.com/category/25/Alternative-Investing  

Tabel 1.1 menunjukkan penurunan pendapatan bersih pada kuartal I-2011 

PT. Bakrie & Brothers Tbk sebesar Rp 2,82 triliun dari Rp 2,83 triliun. 

Perusahaan juga mengalami rugi bersih Rp 281,4 miliar. Rugi bersih ini salah 

satunya didorong oleh kerugian atas penjualan saham. Pada kuartal-I 2010, PT. 

Bakrie & Brothers Tbk mencatatkan laba bersih Rp 104 miliar. Pada kuartal I-

2011, perusahaan mengalami rugi penjualan saham Rp 83,64 miliar dari Rp 45 

miliar. Pendorong rugi bersih juga berasal dari kenaikan beban bank menjadi 

minus Rp 183,9 miliar dari Rp 7,85 miliar.                    

http://www.bakrie-brothers.com/
http://www.indonesiafinancetoday.com/category/25/Alternative-Investing
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Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan Perbandingan Kinerja 

Keuangan PT Bumi Resources Tbk selama semester 1 pada tahun 2011 dan 2012, 

antara lain :                               

Tabel 1.2 

Perbandingan Kinerja Keuangan PT Bumi Resources Tbk 

(Juta dolar AS) 

 
Semester-I 

2011 

Semester-I 

2012 

Pendapatan 1.792 1.946 

Laba Kotor 649 554 

Laba Usaha 461 239 

Beban Keuangan (324) (311) 

Laba/(Rugi) Derivatif 212 (146) 

Lain-lain Bersih 114 (52) 

Laba (Rugi) Bersih 232 (322) 

 

Contoh lainnya dapat dilihat pada tabel 1.2 yang memperlihatkan kondisi PT 

Bumi Resources Tbk (BUMI) yang merupakan salah satu anak perusahaan PT. 

Bakrie & Brothers Tbk yang bergerak di sektor pertambangan mengalami 

penurunan kinerja keuangan. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengalami 

kerugian sebesar US$ 322 juta pada semester I-2012 dibandingkan dengan 

keuntungan yang diperoleh di tahun lalu pada periode yang sama sebesar US$ 232 

(Tabel 1.2). Berdasarkan hasil analisis PT Panin Sekuritas yang dikutip dari 

www.finance.detik.com, ada beberapa faktor yang menyebabkan memburuknya 

kinerja keuangan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satunya yaitu 

tergerusnya margin laba akibat meningkatnya biaya produksi per ton sebesar 9,2% 

yang tidak diimbangi dengan naiknya harga jual batu bara. Faktor lainnya yaitu 

tingginya beban keuangan yang harus dibayar perusahaan, serta kerugian atas 

transaksi derivatif. 

http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/BUMI
http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/BUMI
http://finance.detik.com/read/2012/08/26/121919/1999128/6/perusahaan-batubara-bakrie-rugi-rp-314-triliun
http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/BUMI


9 
 

Berdasarkan gambaran dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai potensi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan 

metode Altman Z-score dengan judul “Analisis Prediksi Kebangkrutan 

Perusahaan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Pada PT. Bakrie 

& Brothers Tbk dan Anak Perusahaannya yang Terdaftar di BEI pada 

Periode 2007-2011”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang dijelaskan, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana kondisi rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode 

Altman Z-score  pada PT. Bakrie & Brothers Tbk dan Anak 

Perusahaannya yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2011? 

2. Bagaimana nilai Z-score  yang digunakan dalam metode Altman Z-

score pada PT. Bakrie & Brothers Tbk dan Anak Perusahaannya yang 

terdaftar di BEI pada periode 2007-2011 yang dapat memprediksi 

kebangkrutan? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam 

metode Altman Z-score  pada PT. Bakrie & Brothers Tbk dan Anak 

Perusahaannya yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2011. 

2. Untuk mengetahui nilai Z-score  yang digunakan dalam metode Altman 

Z-score pada PT. Bakrie & Brothers Tbk dan Anak Perusahaannya 

yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2011 yang dapat memprediksi 

kebangkrutan. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pengaplikasian dan pembelajaran ilmu-ilmu yang telah di 

dapatkan oleh penulis selama perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan lebih dapat 

meninjau dan menganalisa kinerja perusahaan agar dapat menjadi lebih 

baik lagi ke depannya. 

3. Bagi Calon Peneliti Selanjutnya 

Calon peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi 

atau bahan dalam meneliti hal yang serupa di kemudian hari.  

1.5  Kerangka Pemikiran 
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Financial distress sering kali dapat diartikan dalam tahap yang dekat dengan 

kebangkrutan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian profitabilitas pada 

masa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak manajemen 

untuk mengukur kondisi keuangan adalah dengan melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan 

alat uji analisis diskriminan (Z-score) dengan menggunakan lima variabel yaitu 

X1, X2, X3, X4, dan X5.  

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak 

yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka 

dalam satuan moneter (Fahmi:2011). 

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi 

para analis untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari 

perusahaan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan dari perusahaannya, 

manajer akan dapat dapat mengetahui sehat tidaknya keuangan perusahaannya dan 

dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai di waktu sebelumnya dan waktu 

yang sedang berjalan. 

Tujuan analisis laporan keuangan Menurut Munawir (2010:31), tujuan 

analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut bermanfaat bagi 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan 

dan mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perlu diukur dan 

dievaluasi untuk menentukan sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu 

diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.  

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah 

dengan jumlah lainnya. Secara sederhana rasio menggambarkan suatu hubungan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat 
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analisis berupa rasio yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada 

penganalisa baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Gitman (2012:70), rasio keuangan dapat dibagi menjadi 5 

kategori, antara lain likuiditas (liquidity), aktivitas (activity), hutang (debt), 

profitabilitas (profitability) dan rasio nilai pasar (market ratio). Analisis likuiditas, 

aktivitas, dan hutang untuk menilai risiko perusahaan, analisis profitabilitas untuk 

menilai keuntungan, dan nilai pasar untuk menilai risiko dan keuntungan. Model 

Altman Z-score adalah sebuah model yang dibentuk dari perpaduan dari rasio-

rasio keuangan.  

Menurut Agustiono (2004), model Altman Z-score menggunakan 

perpaduan rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas. Rasio tersebut 

yaitu Net Working Capital to Total Assets (WCTA), Retained Earnings to Total 

Assets (RETA), Earning Before Interest and Tax to Total Assets (EBITTA), 

Market Value of Equity to Book Value of Debt (MVEBVD), dan Sales to Total 

Assets (STA). 

Model Altman Z-score merupakan salah satu model analisis multivariate 

yang diciptakan oleh Edward I. Altman berdasarkan hasil penelitiannya pada 

tahun 1968, yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan 

tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya (Hayes:2010). 

Masalah kesulitan keuangan selalu memunculkan kemungkinan risiko 

kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Mengetahui kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan sangat penting dilakukan oleh investor dan kreditor dalam 

pengambilan keputusan investasi dan kreditnya. 

Bangkrut dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan 

berada dalam keadaan insolvensi, perusahaan tidak mampu melunasi 

kewajibannya dengan sumber daya yang dimilikinya, yang dinyatakan pailit 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan kebangkrutan atau kepailitan, 

didefinisikan sebagai suatu prosedur yuridis untuk melikuidasi secara resmi 

kegiatan suatu perusahaan yang dilaksanakan di bawah pengadilan. Keterlibatan 

pemerintah dibutuhkan untuk menjamin pembayaran kewajiban perusahaan pada 

pihak luar maupun pengembalian modal para pemegang saham. (Kusumah:2008) 
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Semakin cepat perusahaan mengetahui peringatan kebangkrutan, semakin 

baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut, khususnya 

bagi pihak manajemen untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar perusahaan 

yang dikelolanya tidak mengalami kebangkrutan. Selain itu, baik kreditor dan 

pemegang saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi 

kemungkinan yang buruk. Salah satu analisis untuk mengetahui kebangkrutan 

adalah analisis kebangkrutan Altman Z-score yang dilakukan Edward I. Altman 

pada 1968. 

Dalam menyusun model Altman Z-score, Profesor Edward I.Altman 

mengambil sampel 33 perusahaan manufaktur yang bangkrut pada periode 1960 

sampai 1965 dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut dengan lini industri dan 

ukuran yang sama. Setelah itu Altman mengelompokkan 22 rasio keuangan yang 

memungkinkan dan mengelompokannya menjadi lima kategori, yakni 

profitabilitas, leverage, solvabilitas dan kinerja. Setelah disimpulkan, maka 

metode Altman Z-score yang pertama adalah sebagai berikut: 

Z = 1,2XI + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +0,999X5 

Menurut Altman, terdapat nilai cut off nilai Z yang dapat menjelaskan 

apakah perusahaan berada di posisi yang aman atau sebaliknya. Altman 

membaginya dalam tiga kategori : 

a) Apabila nilai Z < 1,8 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

b) Apabila Nilai 1,8< Z <2.99 maka perusahaan termasuk grey area. 

c) Apabila nilai  Z >2.99 maka perusahaan termasuk perusahaan yang 

tidak bangkrut. 

Setelah merumuskan modelnya yang pertama, Altman mengembangkan 

modelnya lebih jauh lagi agar dapat dipakai di perusahaan swasta, bukan hanya 

perusahaan manufaktur yang go public. Perubahan yang terjadi di model ini 

adalah variabel X4, dimana pembilang Market Value of Equity menjadi Book 

Value of Equity. Karena dalam perusahaan swasta, tidak memiliki harga pasar 

untuk ekuitasnya. Model Altman revisi dirumuskan sebagi berikut:  

Z’ = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,108X3 +0,42X4 + 0,988X5 
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Model Altman Revisi mengkategorikan nilai Z yang diperoleh menjadi tiga 

kategori dimana, 

a) Jika nilai Z‟ < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

b) Jika nilai 1,23 < Z‟ < 2,9 maka termasuk grey area (tidak dapat 

ditentukan apakah perusahaan sehat ataupuan mengalami 

kebangkrutan). 

c) Jika nilai Z‟ > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

Banyaknya perusahaan yang berkembang pesat, maka Altman 

memodifikasikan modelnya lebih jauh lagi agar dapat dipakai di semua 

perusahaan. Model modifikasi, yang ketiga ini mengeliminasi variabel X5, 

dimana rasio ini sangat bervariatif dan bermacam-macam di setiap perusahaan. 

Model ini dirumuskan sebagai berikut: 

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

Model Altman Modifikasi juga mengkategorikan nilai Z yang diperoleh 

menjadi tiga kategori dimana, 

d) Jika nilai Z” < 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

e) Jika nilai 1,1 < Z” < 2,6 maka termasuk grey area (tidak dapat 

ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). 

f) Jika nilai Z” > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut 

Penelitian ini menggunakan metode Altman modifikasi, karena dalam 

penggunaannya dapat diterapkan ke semua perusahaan yang go public. Pada 

Altman modifikasi, variabel X4 diganti menjadi Book Value of Equity to Book 

Value of Debt dan variabel X5 dieliminasi. 

Dasar dari penelitian ini mengacu pada jurnal Hayes, et. al (2010) yang 

membahas mengenai prediksi kebangkrutan pada perusahaan retail dengan 

menggunakan metode Altman Z-score Modifikasi. Hasil dari penelitian Hayes ini 

adalah terdapat 5 perusahaan yang mengalami financial distresss pada tahun 

2008, 4 perusahaan aman, dan 1 perusahaan berada di daerah grey. Pada tahun 

2007 terdapat 4 perusahaan yang mengalami distress, dan 5 perusahaan berada di 

zona aman. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode deskriptif 

secara mendalam untuk memprediksi kondisi yang kemungkinan terjadi saat ini. 

Menurut Nazir (2009:54), metode deskriptif adalah : 

“Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dimana termasuk 

didalamnya studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

fenomena kelompok dan individu, serta studi untuk menentukan frekuensi 

terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan 

memaksimumkan realibilitas”.  

Penelitian dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif 

adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan 

LaporanKeuangan 
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(Prediksi Kebangkrutan) 

Altman Z-Score Modifikasi 

Z”= 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 
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aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya yang kemudian penelitian ini membantu 

peneliti untuk memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut 

atau membuat keputusan tertentu yang sederhana. 
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1.7  Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang digunakan, sebagai 

berikut :  

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL INDIKATOR HASIL 

1 

Suzanne 

K.Hayes, et. al 

Economic & 

business Journal: 

Inquiries& 

Perspective 

Vol.3 No.1  

(2010) 

A Study Of The Efficacy Of 

Altman’s Z To Predict 

Bankruptcy Of Specialty 

Retail Firms Doing 

Business In Contemporary 

Times 

Menggunakan 

Model Z-score 

Modifikasi 

Pada tahun 2008 terdapat 5 

perusahaan yang mengalami 

financial distress, 4 perusahaan 

aman, dan 1 perusahaan berada di 

daerah grey. Pada tahun 2007 

terdapat 4 perusahaan yang 

mengalami distress, dan 5 

perusahaan berada di zona aman.. 

2 

Ayu Suci 

Ramadhani & 

Niki Lukviarman 

Jurnal Siasat 

Bisnis, Vol.13,  

No.1  

(2009) 

Perbandingan Analisis 

Prediksi Kebangkrutan 

Menggunakan Model 

Altman Pertama, Altman 

Revisi, dan Altman 

Modifikasi dengan Ukuran 

dan Umur Perusahaan 

Sebagai Variabel Penjelas 

(Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia) 

Model Altman, 

yaitu Model 

Pertama, Revisi 

dan Modifikasi 

Dari ketiga model, model altman 

yang pertama memberikan tingkat 

prediksi kebangkrutan yang tinggi 

dibandingkan dengan model 

lainnya, yakni 77% untuk 

perusahaan umur dibawah 30 tahun. 

3 

Peter and 

Yoseph Akurat 

Jurnal Ilmiah 

Akuntansi No.4                                    

(2011) 

 Analisis Kebangkrutan 

dengan Metode Z-Score 

Altman, Springate dan 

Zmijewski Pada PT. 

Indofood Sukses Makmur 

Tbk Periode 2005-2009 

Menggunakan 

Model Z-score 

Altman, 

Springate dan 

Zmijewski 

Analisis kebangkrutan dengan 

mengunakan model Altman Z-score 

pada PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk periode 2005-2009 

menyimpulkan perusahaan 

berpotensi bangkrut sepanjang 

periode tersebut sedangkan analisis 

kebangkrutan mengunakan model 

Springate dan  Zmijewski 

berkesimpulan bahwa perusahaan 

berpotensi tidak bangkrut. 

4 

Imelda dan 

Elysabeth 

Laporan 

Penelitian 

 (2008) 

Analisis Laporan Keuangan 

Sebagai Alat dalam 

Memprediksi 

Kecenderungan Terjadinya 

Kebangkrutan Perusahaan 

dengan Menggunakan 

Model Altman (Studi Kasus 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI) 

WCTA, 

RETTA, 

EBITTA, 

MVOE to 

BVTL, dan 

STA 

Hasil perhitungan Z-score PT 

Tifico Tbk dengan menggunakan 

model Altman menunjukkan bahwa 

pada tahun 2003 sampai 2007 

perusahaan cenderung berada dalam 

kategori bangkrut, karena nilai yang 

dihasilkan berada dibawah 1.81. 

5 

Agustiono dan 

Devi Ika 

Puspitosari  

Jurnal Eksekutif, 

Vol.1, No.1  

(2004) 

Analisis Z-Score dalam 

Memprediksi Kebangkrutan 

Bank di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) 

WCTA, 

RETTA, 

EBITTA, 

MVOE to 

BVTL, dan 

STA 

Hasil uji beda menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan nilai Z-score 

antara kelompok bank berpotensi 

bangkrut dengan bank berpotensi 

tidak bangkrut. 

 


