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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Perusahaan yang melakukan usahanya go public bertujuan untuk 

mendapatkan sumber dana tambahan untuk membiayai modal kerja. 

Perusahaan mempunyai tujuan yakni memaksimalkan nilai perusahaan dan 

mensejahterakan para pemegang sahamnya. Untuk itu perusahaan berusaha 

untuk mempertahankan dan selalu memperbaiki kinerja perusahan agar nilai 

perusahaan tidak semakin menurun. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil 

dari suatu proses yang berasal dari fungsi tugas tertentu  tertentu atau 

aktivitas selama satu periode waktu. (Bernardin and Russel 1998: 239) 

 Dewasa ini, 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. Kondisi ini 

tentunya kurang baik apabila dilihat oleh investor karena hal ini akan 

mengarah kepada kondisi kebangkrutan. 

 Perekonomian di Indonesia yang semakin berkembang dan maju, 

menjadi daya tarik bagi investor saat ini karena menjadi salah satu negara 

tujuan para investor asing untuk berinvestasi. Indonesia merupakan 

peringkat ketiga setelah China dan India. Khusus Indonesia, survei 

mengatakan negara ini sebenarnya memiliki daya tarik yang tidak jauh 

berbeda dibandingkan India. Namun, beberapa kebijakan pemerintah di India 

sepanjang paruh kedua di 2012 dinilai lebih ramah bagi investor investor 

asing. Sebaliknya, pemerintah Indonesia selama 2012 memberlakukan 

kebijakan yang dinilai kurang ramah bagi investor. Kebijakan tersebut 

seperti, pemberlakuan pajak pada sektor pertambangan, usulan batas 

kepemilikan asing di sektor pertambangan dan perbankan, kenaikan upah 

minimum pekerja (UMP) dan pembubaran BP migas sehingga memunculkan 

keraguan status perusahaan asing terkait hak konsesi eksplorasi minyak.  
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(http://www.bisnis.liputan6.com diakses pada tanggal 1 Januari 2013 

pukul 17:01 WIB) 

 Terdapat suatu perusahaan yang banyak menggandeng sektor-sektor 

yang telah disebutkan diatas, yakni PT Bakrie Group Tbk. Perusahaan ini 

menggandeng berbagai industri, diantaranya ialah, pertambangan, 

perminyakan, properti, infrastruktur, agrobisnis, telekomunikasi, tambang 

dan migas. Namun pada saat ini Bakrie sedang mengalami suatu kendala 

dimana hal tersebut mengancam kelangsungan hidup perusahaan, dengan 

kata lain terancam kebangkrutan. 

 Lembaga analis independen, Kata Data mencatat, utang rupiah 10 

perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Brothers hingga kuartal 1 2012 

mencapai Rp 21,4 triliun, dengan utang jatuh tempo pada 2012 sebesar Rp 

7,1 triliun. Adapun utang dalam dolar mencapai US$ 5,7 miliar dan jatuh 

tempo pada 2012 sebesar US$ 275 juta. 

 Direktur Eksekutif Kata Data, Metta Dharmasaputra mengungkapkan 

Bakrie berisiko gagal bayar (default) atas utang-utangnya. Hal ini 

disebabkan penurunan tajam harga batubara dunia. Harga batubara merosot 

dari kisaran US$ 140 per ton pada awal 2011 menjadi di bawah US$ 90 per 

ton. "Aset tiga perusahaan Bakrie (pemilik utang terbesar) batubara," 

ucapnya. 

 Metta menjelaskan, menurut laporan keuangan kuartal 1 2012, ada tiga 

perusahaan Bakrie dengan utang terbesar, yakni Bakrie and Brothers, Tbk 

memiliki total utang Rp 8,6 triliun dengan total jatuh tempo 2012 Rp 2,3 

triliun. Bumi Resources Tbk tercatat berhutang US$ 3,69 miliar dengan total 

jatuh tempo pada 2012 US$ 62 juta. Bumi Resources Mineral, Tbk 

berhutang US$ 295 miliar dengan total jatuh tempo US$ 12 juta. 

 Tingginya rasio utang membuat harga saham sejumlah perusahaan Grup 

Bakrie di Bursa Jakarta dan London terus tertekan sejak awal 2011. Kata 

Data mencatat PT Bumi Resources, tbk turun sebanyak 77 persen dan PT 

Bakrie and Brothers turun 29 persen. Sementara itu, harga saham Bumi Plc. 

di London merosot 74 persen, dan PT Bumi Resources Mineral Tbk sebesar 

36 persen.  
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 Menurut Metta, Bakrie telah beberapa kali menghadapi ancaman default. 

Pada 2011, Bakrie melakukan pembayaran sebagian dari total utang senilai 

US$ 1,35 miliar. Bakrie menjual separuh kepemilikan Bumi ke Borneo 

Lumbung Energi dan Metal. Pada 2012, Credit Suisse Group meminta 

Bakrie Group membayar US$ 100 juta. "Tambahan jaminan (top up), setelah 

nilai saham Bumi Plc yang dijadikan jaminan untuk pinjaman Bakrie anjlok 

di bursa London," ucapnya. Total utang ke Credit Suisse yang tersisa sebesar 

US$ 440 juta. (http://www.tempo.co diakses pada tanggal 1 Januari 2013 

pukul 17:33 WIB) 

 Tulisan diatas baru mengungkapkan kesulitan yang dialami oleh PT. 

Bakrie & Brother Tbk dan PT. Bumi Resource Tbk. Hal yang serupa dialami 

oleh PT. Bakrie Telecom, Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian 

sementara alias suspensi perdagangan saham dan obligasi BTEL, kode untuk 

Bakrie Telecom. Penyebabnya, perusahaan operator telepon seluler Esia 

yang berbasis CDMA itu gagal melunasi utang obligasi BTEL I 2007 yang 

jatuh tempo. Gagal bayar BTEL dan kerugian Bumi bak membuka kotak 

pandora. Gelombang tsunami utang yang jatuh tempo terbukti mengintai 

perusahaan-perusahaan Grup Bakrie. Kendati jumlahnya tak seperti disebut 

dalam pesan pendek yang beredar di kalangan pelaku bursa, tetap saja 

nilainya membuat lutut gemetar. 

 Total utang sepuluh perusahaan yang jatuh tempo pada 2012 mencapai 

Rp 9,67 triliun. Mereka adalah PT Bakrie & Brothers Tbk, Bumi Resources 

Tbk, Bakrieland Development, Energi Mega Persada, Bakrie Sumatera 

Plantations, Bakrie Telecom, Berau Coal, Visi Media, serta Darma Henwa, 

contohnya, mesti membayar utang sekitar Rp 573 miliar. Tahun depan, 

perusahaan-perusahaan itu masih harus melunasi tagihan belasan triliun. 

(www.kaskus.co.id diakses pada tanggal 1 Januari 2012 pukul 17:38 

WIB) 

 Dari hal diatas menyebutkan bahwa Bakrie sedang dilanda krisis utang 

yang jumlahnya mencapai triliunan, dan sedang menuju kebangkrutan. 

Apabila bakrie tidak segera mengambil langkah tepat, maka PT Bakrie ini 

tidak akan selamat dari jurang kebangkrutan. Adapun hal yang mendukung 
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kemunduran bakrie tersebut. Dengan adanya krisis utang tersebut, saham-

saham PT Bakrie Group anjlok. Contohnya saham BUMI Resource Tbk 

rontok hingga Rp.630 per lembar. Artinya Bakrie sedang benar-bendar 

dilanda krisis keuangan, dan nilai perusahaan pun terus merosot melihat 

harga saham yang anjlok. (http://id.berita.yahoo.com diakses pada 

tanggal 1 Januari 2013 17:41 WIB) 

 Selain itu, total utang sepuluh perusahaan yang jatuh tempo pada 2012 

mencapai Rp 9,67 triliun. Mereka adalah PT Bakrie Groups Tbk, 

Bumi-Resources Tbk, Bumi -Resources Minerals, Bakrieland Development, 

Energi Mega Persada, Bakrie Sumatera Plantations, Bakrie Telecom, Berau 

Coal, Visi Media, serta Darma Henwa. Bumi -Resources Tbk, contohnya, 

mesti membayar utang sekitar Rp 573 miliar. Tahun depan, perusahaan-

perusahaan itu masih harus melunasi tagihan belasan triliun. 

(http://id.berita.yahoo.com diakses pada tanggal 1 Januari 2013 pada 

pukul 17:48 WIB) 

 Analisis Financial Distress dapat dilaksanakan pada kasus Bakrie 

tersebut. Analisis Financial Distress, digunakan untuk mengetahui apakah 

keuangan perusahaan berada di dalam kondisi aman atau terancam. 

Sebenarnya dalam menganalisis Financial Distress ini, dapat menggunakan 

analisis ratio, namun dalam prakteknya, terdapat metode yang populer dalam 

mengukur kesulitan keuangan perusahaan, yaitu metode Altman Z-score. Z-

score merupakan bentuk dari analisis kinerja perusahaan yang menggunakan 

rasio-rasio keuangan yang dikombinasikan dalam suatu bentuk persamaan 

matematis. (Sudiyanto, 2010) 

 Selain itu terdapat metode dalam mengukur kinerja keuangan sebuah 

perusahaan, yaitu Tobin’s Q. Dimana metode Tobin’s Q ini lebih mengarah 

pada potensi Investasi, sedangkan Metode Altman Z-score lebih mengarah 

pada potensi menurunya Investasi atau kebangkrutan. Metode Tobin’s Q 

adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari aset 

yang sama.  

 Dengan adanya fenomena yang terjadi dalam Bakrie Group yang sedang 

dilanda masalah keuangan tersebut maka peneliti berkeinginan untuk 
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mengambil hal ini sebagai materi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini 

mengambil judul: 

 “ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE DAN TOBIN’S Q 

PADA ANAK PERUSAHAAN PT. BAKRIE & BROTHERS TBK 

PERIODE 2007-2011” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasikan. 

1. Bagaimana analisis financial distress dengan menggunakan metode 

Altman Z-score pada anak perusahaan Bakrie & Brother? 

2. Seberapa besar nilai Z-score dari anak perusahaan Bakrie & Brother 

mendekati kebangkrutan? 

3. Bagaimana kinerja anak perusahaan Bakrie & Brother dengan 

menggunakan Metode Tobin’s Q? 

4. Seberapa besar nilai Q dari anak perusahaan Bakrie & Brother? 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Menganalisa PT Bakrie Group Tbk untuk mengetahui kemungkinan 

kebangkrutan yang terjadi 

2. Mengetahui nilai Z-score dari PT Bakrie Group Tbk 

3. Mengetahui kinerja PT Bakrie Group Tbk melalui metode Tobin’s Q 

4. Mengetahui nilai Q dari PT Bakrie Group Tbk 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pengaplikasian dan pembelajaran ilmu-ilmu yang telah di 

dapatkan oleh penulis selama perkuliahan 

2. Bagi Perusahaan 
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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 

refrensi atau bahan dalam meneliti hal yang serupa di kemudian hari 

1.5. Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Mulyadi (1997) Penilaian kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya bedasarkan sasaran, standar dan kriteria 

yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya 

dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya 

merupakan penilaian atas prilaku manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Sedangkan kinerja 

keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Sucipto, 2003)  

1.5.2 Pengertian Financial Distress 

Kesehetan keuangan perusahaan tentunya tidak selalu sehat. Ada 

dimana perusahaan mengalami kendala atau kesulitan keuangan. Hal 

ini dinamakan Financial Distress . Hal ini tidak terlepas dari 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya. 

Artinya, hal ini menyangkut kepada tingkat leverage perusahaan.  

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model financial 

distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui 

kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat 

dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang 

mengarah pada kebangkrutan. Berikut pengertian Financial Distress 

menurut para ahli 
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Ramadhani dan Lukviarman(2009) 

“Financial Distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi 

perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

lancar (seperti hutang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa 

melakukan tindakan perbaikan.” 

 

Andrade dan Kaplan (1998) 

“Financial distress adalah suatu situasi dimana perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.” 

 

Hofer ( 1980)& Whitaker (1999)  

“ Financial distress adalah suatu kondisi perusahaan 

mengalami laba bersih (net income) negatif selema beberapa tahun. “ 

 

1.5.3 Altman Z-Score 

Demi mengetahui kondisi sebuah perusahaan, apakah dalam 

kondisi sehat ataukah buruk, maka Profesor Edward I.Altman 

membuat sebuah model untuk mengukur hal tersebut. Model ini 

merupakan terapan dari analisa diskriminasi. Analisa diskriminasi ini 

adalah suatu teknik statistik yang mengidentifikasikan beberapa 

macam rasio yang dianggap penting dalam mempengaruhi suatu 

kejadian, dan mengembangkannya dalam suatu model.  

Model ini diberi nama Altman Z-score, dimana merupakan 

gabungan antara ke lima rasio keuangan pada umumnya. Yaitu rasio 

modal kerja terhadap 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). Dan Altman Z-score ini 

telah berkembang dalam berbagai model. Model Altman yang 

pertama, Altman Revisi, dan Altman modifikasi dengan ukuran dan 

umur perusahaan sebagai variabel penjelas. Pada kasus ini akan 
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dipakai Model Altman revisi. Karena Altman Revisi dapat dipakai 

oleh semua perusahaan.  

Dalam menyusun model 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 

mengelempokan 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 

 

Keterangan : 

Z  =  bankrupcy index 

X1  =  working capital / total asset 

X2  =  retained earnings / total asset 

X3  =  earning before interest and taxes/total asset 

X4  =  market value of equity / book value of total debt 

X5  =  sales / total asset. 

  

Menurut Altman, terdapat nilai cut off nilai z yang dapat 

menjelaskan apakah perusahaan berada di posisi yang aman atau 

sebaliknya. Altman membagi nya dalam tiga kategori : 

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

• Apabila Nilai 1,8<z<2.99 maka perusahaan termasuk grey area. 

• 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 
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Equity. Karena dalam perusahaan swasta, tidak memiliki harga pasar 

untuk ekuitasnya. Dirumuskan menjadi berikut:  

Z’= 0,717X1 + 0,847X2 + 3,108X3 +0,42X4 + 

0,988X5 

Keterangan: 

Z’  =  bankrupcy index 

X1  =  working capital / total asset 

X2  =  retained earnings / total asset 

X3  =  earning before interest and taxes/total asset 

X4  =  book value of equity / book value of total debt 

X5  =  sales / total asset. 

 

Altman mengkategorikan nilai Z yang diperoleh menjadi tiga 

kategori dimana, 

• Jika nilai Z’ < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

• Jika nilai 1,23 < Z’ < 2,9 maka termasuk grey area (tidak dapat 

ditentukan apakah perusahaan sehat ataupuan mengalami 

kebangkrutan). 

• Jika nilai Z’ > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak 

bangkrut. 

 

Dengan 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 

Keterangan: 

Z”  =  bankrupcy index 

X1  =  working capital/total asset 

X2  =  retained earnings / total asset 
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X3  =  earning before interest and taxes/total asset 

X4  =  book value of equity/book value of total debt 

 

Dan Altman juga mengkategorikan nilai Z yang diperoleh 

menjadi tiga kategori  

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

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

ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami 

kebangkrutan). 

• Jika nilai Z” > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak 

bangkrut. 

 

1.5.4 Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan pada umumnya digunakan untuk melihat secara 

sederhana kondisi perusahaan keseluruhan. Rasio keuangan dibagi 

menjadi enam kategori, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, 

aktivitas, pertumbuhan dan penilaian. Model Altman Z-score adalah 

sebuah model yang dibentuk dari perpaduan rasio rasio keuangan. 

Altman Z score menggunakan perpaduan rasio likuiditas, aktivitas, 

solvabilitas dan profitabilitas. Menurut Endri (2009), variabel-

variabel yang digunakan Altman adalah:  

 

X1 = Net Working Capital to Total Assets (WCTA) 

Merupakan bagian dari rasio likuiditas. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari 

keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan 

membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih 

diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban 

kancar. Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan 

menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya 

karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi 
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kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja 

bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan 

dalam melunasi kewajibannya. 

 

X2 = Retained Earnings to Total Assets (RETA) 

Merupakan bagian dari rasio Profitabilitas. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba 

yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata 

lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan 

perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para 

pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, 

bukan aktiva per ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi 

karena pemegang saham biasa mengizinkan perusahaan untuk 

menginvestasikan kembali laba yang tidak didistribusikan sebagai 

dividen. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam 

neraca bukan merupakan kas dan ’tidak tersedia’ untuk pembayaran 

dividen atau yang lain. 

 

X3 = Earning Before Interest and Tax to Total Assets (EBITTA) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pembayaran 

bunga dan pajak. 

 

X4 = Market Value of Equity to Book Value of Debt (MVEBVD) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). 

Nilai pasar ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah 

lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar 

saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan 

kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. 
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X5 = Sales to Total Assets (STA) 

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume 

bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktivanya. 

Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan 

keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan 

mendapatkan laba. 

 

Namun karena pada penelitian ini menggunakan metode Altman 

yang di modifikasi, maka X4 merupakan variabel yang diganti oleh 

Altman, menjadi Book Value of Equity to Book Value of Debt. Dan 

mengeliminasi variabel X5. 

 

1.5.5 Tobin’s Q 

Tobin’s Q merupakan sebuah alat pengukur kinerja dengan 

membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Menurut Fiakas 

(2005) yang diambil dari jurnal Kajian Akuntansi, Februari 2010, 

halaman 12 mengatakan bahwa Tobin’s Q merupakan rasio dari nilai 

pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (enterprise value) 

terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Tobin mempunyai 

pemikiran bahwa insentif untuk membuat modal investasi baru 

adalah tinggi ketika surat berharga memberikan keuntungan di masa 

depan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya 

investasinya.  

Sama seperti Altman Z-score, pada awalnya Tobin’s Q telah 

digunakan secara khusus oleh perusahaan-perusahaan manufaktur 

untuk menjelaskan sejumlah fenomena yang beragam. Tobin’s Q 

digunakan untuk menghitung nilai proksi dari nilai perusahaan dari 

perspektif investor. Secara matematis Tobin’s Q dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

� =
��� +���

��	
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Keterangan : 

MVS  = Market value of all outstanding stock 

MVD = Market value of all Debt 

RVA  = Replacement value of all production capacity 

 

Sama halnya dengan Altman, nilai Q yang dihasilkan 

mengandung arti. Perusahaan dengan nilai Q lebih dari satu (1) 

memiliki nilai investasi yang lebih baik, memiliki potensi 

pertumbuhan yang tinggi dan menunjukan performa yang baik 

dengan aktiva dalam pengelolaanya. Selain itu, Tobin’s Q pun 

mengalami modifikasi. Modifikasi ini merupakan penyerdehanaan 

dari model yang sebelumnya. Chung dan Pruit (1994) di dalam 

jurnal Se memformulasikan Tobin’s Q sebagai berikut: 

� = 	
��� + �

�	
 

 

Keterangan : 

MVS =  Market value of all outstanding shares. 

D  =  Debt 

TA  =  Total Assets 

MVS adalah nilai pasar saham yang diperoleh dari perkalian 

jumlah saham yang beredar dengan harga saham. Debt merupakan 

besarnya nilai pasar hutang. Debt dapat dirumuskan dengan formula 

sebagai berikut : 

� = �	�� + 	�	� + 	���� 

 

Keterangan : 

AVCL  =   Accounting value of the firm’s Current Liabilities Short 

Term Debt + Taxes Payable 

AVCA  =  Accounting value of the firm’s Current Assets Long term 

Debt 

AVLTD =  Accounting value of the firm’s Long Term Debt Cash + 

Account Recievable + Inventories 
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Tobin’s Q pun mengkategorikan nilai yang didapatkan menjadi 

tiga bagian. Diantaranya adalah 

• Tobin’s Q < 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued. 

• Tobin’s Q = 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

average. 

• Tobin’s Q > 1 menggambarkan bahwa saham dalam kondisi 

overvalued. Dalam artian manajemen telah berhasil 

mengembangkan perusahaan dan pertumbuhan investasi tinggi. 

 

1.5.6 Kelemahan Tobin’s Q 

Walaupun model ini menjadi daya tarik bagi para peneliti, 

pendidik dan kalangan manajer, model ini tidak terlepas dengan 

sejumlah kritik. Tobin’s Q tidak dapat digunakan apabila ada 

“penggelembungan” dipenilaian pasar modal yang terus menerus 

dari waktu ke waktu dan yang berhubungan dengan nilai 

fundamental (Fiakas, 2005). Selain itu penemuan ekonom di 

Northwestern University menyimpulkan bahwa Tobin’s Q relative 

terlalu memandang kedepan terhadap keputusan investasi. Informasi 

kedepan secara berlebihan dalam memprediksi Tobin’s Q dalam 

“batasan” teknologi dan dengan cara ini merupakan alat prediksi 

yang lebih baik untuk jangka panjang, daripada investasi jangka 

pendek.  

Selain itu kritik yang di alamatkan kepada Tobin adalah 

volatilitas nilai pasar perusahaan sangat melebihi volatilitas dari 

faktor fundamental yang seharusnya mereka rangkum. Ekonom dari 

Warthon School of the University of Pennsylvania dan Kellogg 

School of Management at Northwestern University menunjukkan 

bahwa model berdasarkan opsi pertumbuhan dapat mengatasi situasi 

ini serta pengaruh kas (Fiakas, 2005). Mereka berpendapat kehadiran 
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opsi pertumbuhan, seperti meningkatkan teknologi, menyebabkan 

fluktuasi dalam penilaian perusahaan yang tidak sesuai dengan 

variasi arus kas saat ini.(Sudiyanto, 2010).  

Dan masalah yang lainnya ialah diperlukannya keakuratan 

mengukur nilai pasar dan replacement cost aktiva perusahaan. 

Biasanya untuk mendapatkan estimasi yang akurat untuk nilai pasar 

aktiva suatu perusahaan dilakukan dengan menjumlahkan nilai 

sekuritas pasar yang beredar. 
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Gambar 1.1 
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1.5.7 Metodelogi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode 

analisis deskriptif – historis secara mendalam untuk memprediksi 

kondisi yang kemungkinan terjadi saat ini. 

 

Menurut Cooper and Shindler 2003,10  

“A descriptive study tries to discover answer to the question who, 

what, when, where, and sometimes how to describe or define a 

subject, often by creating a profile of a group of problems, people or 

event.” 

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 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. 

 

1.5.8 Metode Analisis Data 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. Yang dimana hasil analisis 

laporan keuangan itu akan dimasukan kedalam formula Z-score dan 

nilai Q. Formula Z-score tersebut adalah sebagai berikut: 

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

Dan model Tobin’s Q adalah sebagai berikut: 

� =
��� + �

�	
 


