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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Kinerja Perusahaan 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau 

manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau 

segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak 

mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 

perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan 

buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – 

tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  

Berikut adalah pengertian kinerja menurut beberapa para ahli: 

 

Ceacilia Srimindarti (2004)  

“Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan 

untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu 

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar 

seperti biayabiaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar 

efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan 

semacamnya” 

 

Helfret (1996) dalam jurnal Ceacilia Srimindarti (2004) 

”Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh 

atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau 

prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki” 
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2.1.2 Financial Distress 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana sebuah 

perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Pada masa 

financial distress, sebuah perusahaan mengalami kesulitan 

pembayaran kewajibannya kepada pihak ke tiga, hal ini dapat berupa 

hutang dagang dan beban bunga. Pengertian financial distress 

menurut Ramdhani dan Lukviarman (2009) 

  

“Financial distress adalah situasi dimana arus kas operasi 

perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

lancar dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.” 

 

Financial distress selalu dikaitkan dengan kebangkrutan. Karena 

financial distress merupakan suatu indikasi dimana perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan. Pengukuran Financial Distress dinilai 

sangat penting dalam mengetahui apakah sebuah perusahaan 

terancam bangkrut atau tidak. Prediksi kebangkrutan ini sangat 

diperlukan, mengingat dampak ini akan berpengaruh kepada 

stakeholder bahkan perusahaan itu sendiri. 

Martin,et. Al, 1995;376 dalam Umaris (2005;2003) yang 

berasal dari jurnal Adnan dan Dicky, mengatakan bahwa 

kebangkrutan sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa 

arti, yaitu : 

1. Kegagalan Ekonomi 

Berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan 

perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Kegagalan terjadi 

bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah 

arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti 

bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis investasinya lebih 

kecil daripada biaya modal perusahaan. 

2. Kegagalan Keuangan 
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Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang 

membedakan antara dasar arus kas ada dua bentuk: 

• Insolvensi teknis ( technical insolvency) 

Perusahaan dapat dianggap gagal jika tidak dapat memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo walaupun total aktiva 

melebihi total utang, atau terjadi suatu perusahaan gagal 

memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan 

hutangnya seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar 

yang ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total 

aktiva yang disyaratkan. Insolvensi teknis juga terjadi bila 

arus kas tidak cukup untuk memenuhi pembayaran bunga 

atau pembayaran kembali pokok pada tanggal tertentu. 

• Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 

Kebangkrutan didefiniskan dalam ukuran sebagai kekayaan 

bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang 

dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. 

Kebangkrutan juga sering disebut likuidasiperusahaan atau 

penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Likuiditas atau 

pembubaran perusahaan senantiasa berakibat penutupan 

perusahaan, tetapi likuiditas tidak selalu berarti perusahaan 

bangkrut. 

 

Menurut Adnan (2000) sebagaimana dikutip oleh Peter dan 

Yosep (2011) menyatakan, suatu perusahaan dapat mengalami 

kebangkrutan. Kebangkrutan itu sendiri dapat berasal dari tiga faktor, 

yaitu: 

1. Faktor umum 

1) Sektor Ekonomi 

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi 

adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, 

kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi 

uang dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca 
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pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan 

perdagangan luar negeri. 

2) Sektor Social 

Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan 

cenderung padaperubahan gaya hidup masyarakat yang 

mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun 

cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial 

lain yang berpengaruh yaitu kekacauan di masyarakat. 

3) Sektor Teknologi 

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya 

yang ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk 

pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana, 

sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang 

profesional. 

4) Sektor Pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada 

perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor 

barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi 

perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain. 

2. Faktor eksternal perusahaan 

1) Sektor pelanggan 

Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen, untuk 

menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan 

peluang, menemukan konsumen baru dan menghindari 

menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen 

berpaling ke pesaing. 

2) Sektor pemasok 

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan 

baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan 

mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada 

seberapa besar pemasok ini berhubungan dengan 

perdagangan bebas. 
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3) Sektor Pesaing 

Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau 

produk pesaing lebih diterima dimasyarakat, maka 

perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan 

berakibat menurunnya pendapatan perusahaan. 

3. Faktor internal perusahaan 

Faktor-faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan 

kebijakan yang tidak tepat di masa yang lalu dan kegagalan 

menajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. 

Seperti terlalu besarnya kredit yang diberikan pelanggan dan 

manajemen yang tidak efisien. 
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2.1.3 Model Pengukuran Financial Distress 

Financial Distress dapat diukur dengan berbagai model. Model-

model tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Altman Z-Score 

Menurut Ramadhani dan Lukviarman (2009), Altman (1968) 

menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis (MDA) 

dengan lima jenis rasio keuangan yaitu (1) working capital to 

total asset, (2) retained earning to total asset, (3) earning before 

interest and taxes to total asset,  (4) market value of equity to 

book value of total debts, dan (5) sales to total asset. Penelitian 

ini menggunakan sampel 66 perusahaan yang terbagi dua 

masing-masing 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang 

tidak bangkrut. Hasil studi Altman ternyata mampu memperoleh 

tingkat ketepatan prediksi sebesar 95% untuk data satu tahun 

sebelum kebangkrutan. Untuk data dua tahun sebelum 

kebangkrutan 72%. Selain itu, diketahui juga bahwa perusahaan 

dengan profitabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami 

kebangkrutan. Sampai saat ini, Z-Score masih lebih banyak 

digunakan oleh para peneliti, praktisi, serta para akademis di 

bidang akuntansi dibandingkan model prediksi lainnya. Hasil 

penelitian yang dikembangkan Altman pertama kali, yaitu: 

 

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. 
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2. Springate Model (S Score) 

Model ini dikembangkan oleh Springate (1978) dengan 

menggunakan analisis multidiskriminan, dengan menggunakan 

40 perusahaan sebagai sampelnya. Model ini dapat digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 

92,5%. (Hadi,2008) Model yang berhasil dikembangkan oleh 

Springate adalah: 

 

S = 1,03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 

 

Keterangan : 

A  =  working capital/total asset 

B  =  net profit before interst and taxes/total asset 

C  =  net profit before taxes/current liabilities 

D  =  sales/total asset 

 

3. Zmijewski Model (X Score) 

Menurut Hadi (2008), Zmijewski (1984) menggunakan analisis 

rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu 

perusahaan untuk model prediksinya. Zmijewski menggunakan 

probit analisis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah 

bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu. 

Model yang berhasil dikembangkan yaitu: 

 

X = -4,3 – 4,5X1 + 5,72X2 – 0,004X3 

 

Keterangan : 

X1 =  ROA (return on asset)  

X2  =  Leverage (debt ratio)  
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X3  =  Likuiditas (current ratio) 

 

 

 

 

4. Ohlon (Multinominal Logit) 

Menurut Selina (2006), didalam penelitiannya, evaluasi dari 

model kebangkrutan apapun tidak dapat dikatakan sempurna 

kecuali jika telah mempertimbangkan biaya-biaya dan manfaat-

manfaat relatif dari keakuratan prediksi. Adapun dua tipe 

missclassification errors, adalah sebagai berikut: (i) Error Tipe I 

ditujukan untuk mengklasifikasi dari perusahaan bangkrut yang 

dikategorikan tidak bangkrut, dan (ii) Error tipe II 

merefleksikan misklasifikasi dari perusahaan tidak bangkrut 

yang dikategorikan bangkrut. 

Ohlson (1980), mengatakan bahwa model ini tidak 

mementukan batas cut off point tertentu dalam menentukan 

batasan yang menyatakan perusahaan tersebut bangkrut atau 

tidak bangkrut. Model ini memperbolehkan peneliti untuk 

menentukan sendiri tingkat toleransi yang akan digunakan. 

Semakin tinggi (rendah) probability cut off, maka semakin besar 

kemungkinan untuk salah mengklasifikasikan perusahaan 

bangkrut dan tidak bangkrut. Meningkatkan probability cut off 

akan meningkatkan kemungkinan untuk membuat kesalahan 

type I, akan tetapi merendahkan kemungkinan untuk membuat 

kesalahan type II. (Selina, 2008). Dan Formula Ohlson menurut 

Moghadam (2003) adalah sebagai berikut: 

 

Zi = -1.32 – 0.407X1 + 6.032X2 -1.43X3 + 0.0757X4 – 

2.975X5 -1.83X6 + 0.2857X7-1.72X8 – 0.521X9 

 

Keterangan : 
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X1  :  Working Capital Asset to Tottal Assets 

X2  :  Total Liability to Total Assets 

X3  :  Log (Total Assets to GDP Index) 

X4  :  Current Liability to Current Assets 

X5  :  Satu (1), apabila Total Liability melebihi dari Total 

Assets menjadi Nol 

X6 :  Net Income to Total Assets 

X7  :  Dana yang diperoleh oleh operasi dibagi dengan Total 

Liability 

X8  :  Satu apabila Net income negatif untuk  dua tahun, dan 

nol apabila tidak 

X9  :  Net income for the most recent period minus net income 

of the last period divided by the sum of absolute figures 

of nominator 

 

2.1.4 Altman Z Score 

Ramadhani dan Lukviarman (2009) menyebutkan bahwa 

Altman merupakan suatu model Multiple Discriminant Analysis 

(MDA). Altman ditemukan pertama kali oleh Profesor I. Altman. 

Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan 

22 rasio keuangan yang dikategorikan dalam limga kategori, yakni 

likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar dan aktivitas. 

Setelah di rangkum, maka terformula 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 
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X4  =  market value of equity / book value of total debt 

X5  =  sales / total asset. 

 

Dengan nilai cut-off : 

• Z < 1.8 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

• 1.8 < Z < 2.99 maka termasuk kedalam grey area. 

•  Z > 2.99 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

Model diatas berkembang menjadi Altman Revisi. Hal ini 

memungkinkan model altman dapat dipakai di perusahaan swasta, 

bukan hanya di perusahaan manufaktur. Altman mengubah 

pembilang X4, yakni Market Value of Equity, menjadi Book Value of 

Equity. Karena perusahaan privat tidak memiliki harga pasar untuk 

equitasnya. Model revisi altman berubah 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. 

 

Dengan nilai cut-off : 

• Z’ < 1.23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

• 1.23 < Z’ < 2.9 maka termasuk grey area. 

• Z’ > 2.9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

Selanjutnya Altman memodifikasi rumusan tersebut agar dapat 

digunakan atau diterapkan pada semua perusahaan. Baik manufaktur, 
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non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara 

berkembang (emerging market). Dalam model modifikasi ini, altman 

mengeliminasi variabel X5, karena rasio ini bervariatif pada industri 

dengan ukuran aset yang berbeda-beda. Berikut formula altman Z-

score modifikasi: 

 

Z” = 6.56X1+ 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05 X4 

 

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 

 

Dengan nilai cut-off  

• Z’ < 1.1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

• 1.1 < Z’ < 2.6 maka termasuk grey area. 

• Z’ > 2.6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

2.1.5 Tobin’s Q 

Secara sederhana, Tobin’s q adalah pengukur kinerja dengan 

membandingkan dua penilaian dari asset yang sama. Tobin’s q 

merupakan rasio dari nilai pasar asset perusahaan yang diukur oleh 

nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (enterprise 

value terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan (Fiakas, 

2005). Apabila perusahaan memiliki nilai lebih besar dari nilai dasar 

sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan 

kembali, dan laba kemungkinan akan didapatkan. Berdasarkan 

pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal investasi 

baru adalah tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan 
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keuntungan di masa depan dapat dijual dengan harga yang lebih 

tinggi dari biaya investasinya (Fiakas, 2005). 

Tobin’s q secara cepat digunakan pada berbagai penelitian bidang 

ekonomi, termasuk mikro ekonomi, keuangan dan studi investasi. Di 

bidang ekonomi menggunakan q sebagai pengukur nilai tambah 

“Marginal Q” untuk menjelaskan keputusan investasi perusahaan, 

yang didasarkan pada margin laba. Pengukuran bertambah 

meningkat saat terjadi “market boom” di tahun 1990, ketika para 

peneliti mencatat bahwa keseluruhan nilai Tobin’s q terlihat relative 

agak tinggi sebagai norma bersejarah (Fiakas, 2005). 

Tobin’s q telah digunakan khusus oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur untuk menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang 

beragam. Hal ini telah mensyaratkan mengenai: (a) perbedaan cross-

sectional dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi 

(b) hubungan antara kepemilikan ekuitas manajer dan nilai 

perusahaan (c) hubungan antara kinerja manajer dan keuntungan 

penawaran tender, peluang investasi dan tanggapan penawaran 

tender, dan (d) pembiayaan, dividen, dan kebijakan kompensasi 

(Chung and Pruitt, 1994: Wolfe & Sauaia, 2003). Tobin’s q 

adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai 

perusahaan dari perspektif investor, seperti dalam defisisi yang telah 

dijelaskan di atas bahwa Tobin’s q merupakan nilai pasar dari firm’s 

assets dan replacement value of those assets. Secara matematis 

Tobin’s q dapat dihitung dengan formulasi rumus sebagai berikut : 

Q =
MVS + MVD

RVA
 

 

Keterangan : 

MVS  =  Market value of all outstanding stock 

MVD  =  Market value of all Debt 

RVA  =  Replacement value of all production capacity 
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Seiring perkembangannya, Tobin’s Q mengalami perubahan pula 

seperti halnya Altman Z-score. Rumus Tobin’s Q ini disederhanakan 

oleh (Chung and Pruitt, 1994: Wolfe & Sauaia, 2003) menjadi : 

Q =	
MVS + D

TA
 

 

Keterangan : 

MVS = Market value of all outstanding shares. 

D = Debt 

TA = Total Assets 

 

Dengan nilai cut-off : 

• 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. 

 

MVS diperoleh dari perkalian antara Harga saham dengan jumlah 

saham yang beredar di pasar. Debt merupakan besarnya nilai pasar 

hutang. Debt dapat dirumuskan 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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2.1.6 Kelemahan Tobin’s Q 

Temuan data di US menunjukkan tentang pentingnya variabel 

arus kas pada estimasi konvensional persamaan investasi Tobin’s q 

dapat dihubungkan dengan kegagalan Tobin’s q untuk menangkap 

semua informasi yang relevan tentang profitabilitas yang diharapkan 

dari arus kas investasi saat ini (Fiakas, 2005). 

Kelemahan-kelemahan Tobin’s Q ini antara lain : 

1) Tobin relatif 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 investasi 

jangka panjang daripada investasi jangka pendek. Dengan 

perbedaan arus kas mencerminkan hanya saat ini permintaan 

dan teknologi. Jadi investasi jangka pendek lebih baik diprediksi 

dengan menggunakan aliran kas. 

2) 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 opsi pertumbuhan, seperti 

meningkatkan teknologi, menyebabkan fluktuasi dalam 

penilaian perusahaan yang tidak sesuai dengan variasi arus kas 

saat ini. 

3) diperlukan 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 perusahaan yang beredar. 

Hal tersebut sangat berbeda pada saat untuk mengestimasi 

replacement cost aktiva-aktiva, karena neraca mencerminkan 
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historical value bukan replacement value dan mengabaikan 

intangible assets. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Ayu Suci Ramadhani dan Niki Lukviarman (2009) menganalisis 

kebangkrutan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dan terlihat 

hasil dimana model Altman yang pertama (Z = Z = 1,2XI + 1,4X2 + 3,3X3 

+ 0,6X4 +0,999X5) memberikan tingkat prediksi yang tinggi dibandingkan 

dengan model altman yang lainnya (revisi dan modifikasi). Hal ini 

dikarenakan model pertama memang dipergunakan khusus untuk 

perusahaan manufaktur 

Hilda Nia Ferbianasari (2012) menganalisis tingkat kebangkrutan di 

perusahaan kosmetik yang listing di BEI pada periode 2009 – 2011 dengan 

menggunakan Altman Z-Score model revisi (Z’= 0,717X1 + 0,847X2 + 

3,108X3 +0,42X4 + 0,988X5). Terlihat hasil dimana PT . Uniliver Tbk serta 

PT Mandom Indonesia Tbk berada di zona aman dengan perolehan Z-score 

lebih dari 2,90. Dan PT Mustika Ratu Tbk serta PT Martina Berto Tbk 

berada di grey area. 

Surapol Pongsatat, Judy Ramage and Howard Lawrence (2004) 

meneliti kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan besar dan kecil se-Asia. 

Mereka membandingkan antara model Altman modfikasi (1993) yang 

dimana dirumuskan dengan Z” = 6.56X1+ 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05 X4 dan 

Ohlson (1998) dengan formulasi Zi = -1.32 – 0.407X1 + 6.032X2 -1.43X3 + 

0.0757X4 – 2.975X5 -1.83X6 + 0.2857X7-1.72X8 – 0.521X9 . Mereka 

menemukan, tingkat keakuratan dengan menggunakan model Altman lebih 

tinggi, sekitar 94% dan model Ohlson sekitar 70%. 

Suzanne K.Hayes, Kay A.Hodge dan Larry W.Huges (2010) 

meneliti mengenai prediksi kebangkrutan dengan objek perusahaan retail. 

Mereka menggunakan model Altman Modifikasi dimana dirumuskan 

dengan, Z” = 6.56X1+ 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05 X. Hasil memaparkan 

terdapat 5 perusahaan yang mengalami financial distress, 4 perusahaan 
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aman, dan 1 perusahaan berada di daerah grey. Pada tahun 2007 terdapat 4 

perusahaan yang mengalami distress, dan 5 perusahaan berada di zona aman. 

Bambang Sudiyanto & Elen Puspitasari (2010) memaparkan 

perbedaan-perbedaan antara Tobin’s Q serta Altman Z-score. Dalam 

penelitiannya, Bambang dan Elen memaparkan bahwa Tobin merupakan 

indikator potensi investasi perusahaan, sedangkan Altman merupakan 

indikator potensi kebangkrutan perusahaan.Bambang dan Elen 

mengungkapkan beberapa model Altman diantaranya adalah, yang pertama 

yakni model original Altman (Z = 1,2XI + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 

+0,999X5), kemudian Model Altman Revisi (Z’= 0,717X1 + 0,847X2 + 

3,108X3 +0,42X4 + 0,988X5) dan model Altman Modifikasi (Z” = 6.56X1+ 

3.26X2 + 6.72X3 + 1.05 X4). Dan Tobin’s Q dengan model awalnya yakni 

Q= (MVS+MVD)/RVA, kemudian disederhanakan kembali menjadi Q=  

(MVS+D)/TA. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Pengukuran Hasil 

1 Ayu Suci 

Ramadhani 

dan Niki 

Lukviarman 

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) 

Menggunakan model 

Altman 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. 

2 Hilda Nia 

Ferbianasari 

ANALISIS PENILAIAN 

FINANCIAL DISTRESS 

MENGGUNAKAN MODEL 

ALTMAN (Z-SCORE) PADA 

PERUSAHAAN KOSMETIK 

YANG TERCATAT DI BURSA 

EFEK INDONESIA 

Menggunakan model 

Altman, model revisi  

Z’= 0,717X1 + 0,847X2 + 

3,107X3 + 0,420X4 + 

0,998X5. 

PT Uniliver Tbk 

berada di zona aman 

dengan nilai Z=2.90, 

dan PT Mustika Ratu 

Tbk dan PT Martina 

Berto Tbk berada di 

grey area. 

3 Surapol 

Pongsatat, 

Judy Ramage 

and Howard 

Lawrence 

Bankruptcy Prediction for 

Large and Small Firms in 

Asia: A Comparison of 

Ohlson and Altman 

Membandingkan antara ke 

dua metode Ohlson dan 

Altman.  

Tingkat keakuratan 

Altman lebih tinggi 

dibandingkan model 

Ohlson. Dimana 

keakuratan Altman 

berada di sekitar 94% 

dan Ohslon di sekitar 

70%. 

4 Suzanne 

K.Hayes, Kay 

A Study of the Efficacy of 

Altman’s Z To Predict 

Menggunakan Model Z 

score modifikasi 

Pada tahun 2008 

terdapat 5 perusahaan 
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A.Hodge and 

Larry 

W.Huges 

Bankruptcy of Specialty 

Retail Firms Doing 

Business in Contemporary 

Times 

Z” = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 

6.72 X3 + 1.05 X4 

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 

5 Bambang 

Sudiyanto & 

Elen 

Puspitasari 

Tobin’s Q dan Altman Z-

Score sebagai indikator 

pengukuran kinerja 

perusahaan 

Membandingkan kedua 

model ini secara teoritis, 

dan mengungkapkan 

perbedaannya 

Tobin’s Q merupakan 

indikator potensi 

Investasi. Berbeda 

dengan Altman, yang 

mengukur indikator 

potensi kebangkrutan. 

   

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, maka didalam penelitian 

ini kinerja keuangan akan dideteksi dengan menggunakan model Altman Z-

score versi modifikasi yaitu untuk memprediksi financial distress. 

Digunakan versi modifikasi dikarenakan model Altman modifikasi ini dapat 

dipakai oleh berbagai macam perusahaan, sedangkan model Altman 

sebelumnya (pertama dan revisi) tidak dapat digunakan diperusahaan 

Telekomunikasi. Formula Altman versi modifikasi adalah sebagai berikut  

 

Z” = 6.56X1+ 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05 X4 

 

Selain mengukur prediksi kebangkrutan perusahaan, peneliti juga 

menggunakan model Tobin’s Q, yaitu untuk memprediksi potensi investasi 

perusahaan. Model Tobin’s Q yang digunakan adalah model Tobin’s Q yang 
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telah disederhanakan. Formula Tobin’s Q yang telah disederhanakan adalah 

sebagai berikut: 

Q =	
MVS + D

TA
 

  


