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ABSTRACT

Sarwani & Rasidah :Discriminant Analysis Altman Model (Z Score) In Measuring
Financial Performance To Predict The Bankruptcy In Wood Companies Listed At Bursa
Efek Jakarta
Altman model (Z score) is one of the multivariate analysis-model which is useful to predict
the company’s bankruptcy with the trusted accuracy level.
This research is purposed to know the bankruptcy prediction and also the company’s
monetary performance based on the discriminant analysis with the using of Altman Model.
Sample of this research is all the wood companies which is listed in Bursa Efek Jakarta,
those are PT. Barito Pacific Timber Group Tbk. , PT.Daya Sakti Unggul Corporation Tbk. ,
PT.Surya Dumai Industri Tbk. , PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk. , PT. Tirta Mahakam
Plywood Industri Tbk. The choosing of the population is done by saturation sampling
because all the population is the sample. Research data which is collected is secondary data
in the period of 2003-2006. While the source of this research data is collected from the
company financial reporting in Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data analysis-
technique which we use is discriminant analysis Altman Model which well known as Z score
prediction model.
The result of this research shows that all the companies are in the bankcrupt position with the
different bankruptcy level. Based on the analysis, the company which has the worst
bankruptcy level is PT. Surya Dumai Industri, while the company which has the fewest
bankruptcy level is PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. The good company’s
financial condition shows the good monetary performance. On the other hand, the bad
financial condition shows the bad monetary performance. The most dominant factor which
influence the value of Z-score is EBIT, sales, and company’s debt book-value.

Keywords : Analysis discriminant Altman Model, financial performance, bankruptcy
prediction

I.  PENDAHULUAN

Konsep Going Concern yang terdapat dalam konsep dasar teori akuntansi
menyatakan bahwa, pada dasarnya suatu perusahaan tidak didirikan untuk usaha-usaha
sporadik jangka pendek dengan anggapan akan hidup sepanjang masa dan tidak akan pernah
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mati. Anggapan tersebut diasumsikan pada kondisi normal. Namun yang terjadi terkadang
perusahaan berjalan tidak sesuai yang diharapkan sehingga  banyak perusahaan mengalami
kemacetan, likuidasi dan kebangkrutan seperti yang banyak menimpa industri-industri di
Indonesia dari berbagai sektor sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998. Salah satu sektor
yang saat ini menghadapi tantangan luar biasa dalam mempertahankan going concernnya
adalah sektor industri perkayuan.

Hal ini dapat diketahui dari gambaran kondisi industri kayu Indonesia beberapa
tahun terakhir. Menurut Pikiran Rakyat (2005) hampir seluruh industri perkayuan Indonesia
kini sedang berada diambang kebangkrutan, dari 124 industri kayu lapis yang ada, kini yang
beroperasi tinggal 40% atau sekitar 48 industri. Dari 2.600 industri kayu gergajian (sawmill),
yang beroperasi tinggal 30% atau 780 industri. Beroperasinya pun tidak penuh, malah ada
yang hanya beroperasi 3-5 jam per hari.

Sektor Industri kayu ini juga menghadapi masalah serius, yakni berkaitan dengan
bahan baku. Menurut Faisal Baasir dalam Suara Karya (2006) Departemen Kehutanan RI
menyebutkan bahwa kebutuhan kayu di dalam negeri mencapai 60 juta meter kubik. Untuk
industri kayu tiap tahun kebutuhannya mencapai 48 juta meter kubik. Padahal kemampuan
hutan menyuplai kayu gelondongan secara berkesinambungan tiap tahun hanya 22 juta meter
kubik. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya bahan baku, kualitas sumber daya manusia
yang rendah, infrastruktur yang tidak mendukung, kebijakan fiskal yang memberatkan
usaha. Selain itu karena birokrasi yang rumit, kemampuan teknologi yang rendah, dan tidak
adanya dukungan perbankan. Keadaan ini tentu tidak seimbang sehingga nantinya akan
menyebabkan industri kayu tidak dapat melanjutkan produksinya.

Namun, meskipun banyak masalah-masalah yang menimpa industri kayu di
Indonesia, sebagian dari mereka masih dapat melanjutkan usahanya karena telah membuat
berbagai strategi yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, tindakan yang
dilakukan mulai dari meminimalisasikan biaya operasional, penghematan energi dan bahan
baku sampai dengan menjual sahamnya melalui pasar modal seperti  di Bursa Efek Jakarta.

Bursa Efek Jakarta sebagai salah satu  pasar modal yang ada di Indonesia telah
mencatat ada 5 perusahaan kayu yang telah menjual sahamnya kepada publik, yaitu PT.
Barito Pasific Timber Group Tbk, PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk, PT. Surya
Dumai Industri Tbk, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT. Tirta Mahakam Plywood Industri
Tbk. Perusahaan-perusahaan itu telah mampu bertahan dan melanjutkan produksinya
ditengah banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan pada saat ini. Tetapi hal ini
belum menunjukkan bahwa kinerja suatu perusahaan berarti baik dan bebas dari ancaman
kebangkrutan sebelum dibuat suatu pengukuran atas kinerja perusahaan.

Pengukuran atas kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah
satunya dengan mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan
menganalisis laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan setiap periodenya. Dengan
berbagai metode yang telah ditemukan, analisa terhadap laporan keuangan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan
kinerja keuangan yang sedang berjalan juga sebagai alat untuk memprediksi kondisi
perusahaan  di masa yang akan datang.  Hal ini tentu dapat digunakan untuk memprediksi
kebangkrutan perusahaan.

Pengukuran atas kebangkrutan perusahaan juga dapat dilakukan melalui laporan
keuangan dengan 2 metode, yaitu metode univariate dan metode multivariate. Menurut M.
Hanafi Mamduh (2004:655), analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan
yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis
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terpisah. Sedangkan menurut Bappepam (2005), analisis rasio merupakan salah satu bentuk
analisis univariate, cara ini yang pada umumnya digunakan investor menghitung dan
menganalisis berbagai macam rasio keuangan seperti modal kerja, rasio-rasio profitabilitas,
tingkat hutang atau leverage, dan likuiditas untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan
suatu perusahaan, tetapi timbul suatu permasalahan yaitu masing-masing rasio mempunyai
kegunaan dan memberikan indikasi yang berbeda mengenai kesehatan keuangan perusahaan.
Kadang-kadang rasio-rasio tersebut juga terlihat berlawanan satu sama lain. Oleh karena itu,
jika hanya bergantung pada perhitungan rasio secara individual maka para investor akan
mendapat kesulitan dan kebingungan untuk memutuskan apakah perusahaan dalam kondisi
sehat atau sebaliknya. Namun analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih
secara bersama-sama dalam satu persamaan (M. Hanafi Mamduh 2004:656). Di bagian lain
Bappepam (2005: 19) mengatakan  analisis ini dapat mempermudah analisis atas kondisi
keuangan perusahaan daripada menghitung sekian banyak rasio keuangan secara individual
lalu menginterpretasi masing-masing rasio satu per satu.

Salah satu contoh analisis multivariate yang cukup terkenal adalah model
kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward Altman seorang professor of finance dari
New York University School of Business pada akhir 1960-an yang dikenal dengan Altman
Z-score. model ini menggunakan analisis keuangan yang dibuat dengan mengkombinasikan
lima rasio keuangan yang berbeda-beda (Rasio Modal Kerja/Total Aktiva, Laba
Ditahan/Total Aktiva, Earning Before Income and Tax/Total Aktiva, Nilai Pasar Modal/Nilai
Buku Hutang, Penjualan/Total Aktiva) untuk menentukan potensi atau kemungkinan
bangkrutnya sebuah perusahaan. Dari nilai Z-nya, berdasarkan titik cut-off yang dilaporkan
Altman. Suatu perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam salah satu klasifikasi perusahaan
sehat, sehat tapi rawan kebangkrutan ataupun sebagai perusahaan yang diprediksikan
bangkrut (Bappepam, 2005: 18).

Menurut Altman (2000) ketepatan dan keakuratan model ini telah diuji beberapa kali
dan secara umum menunjukkan hasil yang relatif dapat dipercaya untuk memprediksi
kegagalan perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Dalam penelitiannya,
Altman membuktikan bahwa model yang diciptakannya ini dapat memprediksi kebangkrutan
dengan tingkat keakuratan 95% untuk periode 1 tahun sebelum bangkrut, 72% untuk periode
2 tahun sebelum bangkrut, 48% untuk periode 3 tahun sebelum bangkrut, 29% untuk periode
4 tahun sebelum bangkrut dan 36% untuk periode 5 tahun sebelum bangkrut. Keadaan
tersebut menunjukkan bahwa kemampuan prediksi dari model Z-score menurun dari tahun
ke tahun. S. Nurwahyu Harahap dan S. Bachtiar Yanivi (2005: 241) menyatakan bahwa Z-
score merupakan alat yang bermanfaat untuk menyaring, memantau, mengarahkan, perhatian
pada area tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk  menggunakan model ini
sebagai alat untuk mengukur kinerja dan memprediksi kebangkrutan bagi Industri perkayuan
Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa dalam mempertahankan going
concernnya terutama  perusahaan kayu yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta periode 2003-
2006. Sehingga pada kesempatan ini peneliti mengambil judul “Analisis Diskriminan Model
Altman (Z-Score) dalam Mengukur Kinerja Keuangan untuk Memprediksi Kebangkrutan
pada Industri Kayu yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Prediksi Kebangkrutan Altman
Pada tahun 1968, analisis diskriminan terhadap rasio-rasio keuangan

dikembangkan oleh Edward I. Altman seorang professor of finance dari New York
University School of Business menyempurnakan fungsi rasio-rasio keuangan yang ada
dan menyusun suatu fungsi atau model untuk memprediksi default (kebangkrutan).
Altman melakukan penelitian dengan menggunakan multivariate model yang
memanfaatkan 5 rasio keuangan yang dianggap paling memberikan kontribusi terhadap
prediksi kebangkrutan suatu perusahaan.

Model Altman dikenal dengan model Z-Score, karena pada dasarnya model
prediksi ini adalah menghitung jumlah total nilai Z dari hasil penjumlahan 5 variabel,
dimana masing-masing variabel dikalikan konstanta (bobot) yang telah ditentukan
sebelumnya. Nilai yang didapat dari hasil perhitungan, kemudian disesuaikan dengan
indeks (cut off ) yang telah ditentukan untuk menentukan klasifikasi dari perusahaan
tersebut.

Tujuan dari menghitung nilai Z adalah untuk memperingatkan adanya
problem keuangan yang membutuhkan perhatian serius dan pengarahan. Bila nilai Z
lebih rendah dari yang diharapkan, maka kita dapat memulai memeriksa apa yang
menjadi penyebabnya. Hal yang menarik dari Z-score adalah keandalannya sebagai alat
analisis sebagai alat analisis tanpa memperhatikan ukuran perusahaan. Meskipun
misalnya perusahaan sangat makmur. Namun, bila Z-score mulai turun dengan tajam,
lonceng peringatan harus berdering. Atau apabila perusahaan baru saja survive, Z-score
bisa digunakan untuk digunakan untuk mengevaluasi dampak yang telah
diperhitungkan dari perubahan upaya manajemen perusahaan.(Agnes Sawir:2003)

Menurut M. Hanafi Mamduh (2004: 656) Model Altman untuk perusahaan go
public dapat dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut:
Z = 1,2 X

1
+ 1,4 X

2
+ 3,3 X

3
+ 0,6 X

4
+ 1,0 X

5

Keterangan:
Z   = overall indeks (indeks keseluruhan)
X1 =  modal kerja/total aktiva
X2 =  laba ditahan/total aktiva
X3 =  EBIT/total aktiva
X4 =  nilai pasar modal/nilai buku hutang
X5 =  penjualan/total aktiva

Formula diatas menjelaskan bahwa Z merupakan variabel terikat, yaitu
variabel yang dipengaruhi variabel lain. Sedangkan X1, X2, X3, X4 dan X5 merupakan
variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat dimana
penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Modal Kerja/Total Aktiva (X
1
)

Pengertian modal kerja menurut Indriyo Gitosudarmono dan Bakri (1995:31)
terdapat beberapa konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif dan fungsional. Konsep
kuantitatif mengartikan modal kerja sebagai sejumlah dana yang tertanam dalam
aktiva lancar yang berupa kas, piutang, persediaan dan persekot biaya. Konsep
kualitatif mengartikan modal kerja sebagai sejumlah dana yang tertanam dalam
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aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi
perusahaan atau sesudah dikurangi hutang lancar. Sedangkan konsep fungsional
mengartikan modal kerja dengan didasarkan pada fungsi dari dana yang
menghasilkan pendapatan. Modal kerja dalam X

1
pada model prediksi Z-score

diambil dari konsep kualitatif, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang
lancar. Rasio ini merupakan salah satu likuiditas yang mengukur kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil rasio tersebut dapat
negatif apabila aktiva lancar lebih kecil dari kewajiban lancar.

b. Laba Ditahan/Total Aktiva (X
2
)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu
perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan
yang bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan dengan kecepatan
perputaran operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain
rasio ini menukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan
berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan beroperasi
memungkinkan untuk memperbesar akumulasi laba ditahan. Hal tersebut
menyebabkan perusahaan yang masih relatif muda pada umumnya akan
menunjukkan hasil rasio yang rendah, kecuali yang labanya sangat besar pada awal
berdirinya.

c. EBIT/Total Aktiva (X
3
)

Rasio ini sering disebut dengan earning power of total investment atau rate of return
on investment yaitu suatu rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi
semua investor termasuk pemegang saham dan obligasi. Rasio ini menjelaskan
pentingnya pencapaian laba bagi perusahaan terutama dalam rangka memenuhi
kewajiban bunga bagi para investor.

d. Nilai Pasar Modal/Nilai Buku Hutang (X
4
)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada
setiap hutangnya melalui modalnya sendiri. Modal yang dimaksud adalah gabungan
nilai pasar dari modal biasa dan saham preferen. Sedangkan hutang mencakup
hutang lancar ditambah dengan hutang jangka panjang. Nilai pasar modal dihitung
dengan mengalikan harga pasar saham dengan jumlah saham yang dicatatkan di
pasar modal.

e. Penjualan/Total Aktiva (X
5
)

Rasio tersebut mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk
menghasilkan penjualan, yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat
menjaga kelangsungan hidupnya.
Sedangkan Model Altman untuk perusahaan non go public menurut M. Hanafi
Mamduh (2004: 656) dapat dirumuskan sebagai berikut:
Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5
Keterangan :
Z   = overall indeks (indeks keseluruhan)
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X1 = modal kerja/total aktiva
X2 = laba ditahan/total aktiva
X3 = EBIT/total aktiva
X4 = nilai buku saham biasa dan saham preferen/nilai buku hutang
X5 = penjualan/total aktiva

Cutting off dari analisa Z-score pada kedua formula tersebut tampak pada tabel 1
dibawah ini:

Tabel 1
Cutting Off Analisa Z-Score

Perusahaan
go public

Perusahaan
non go public

Keterangan

Z < 1,81 Z < 1,20 Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami
kesulitan keuangan dan resiko yang tinggi)

1,81 < Z < 2,99 1,20 < Z < 2,90 Perusahaan dalam kondisi rawan (grey area),
pada kondisi ini perusahaan mengalami masalah
keuangan yang harus ditangani dengan
penanganan manajemen yang tepat

2,99 < Z 2,90 < Z Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga
kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi

Sumber : M. Hanafi Mamduh dan Abdul Halim (2000: 657)

2.2. Pengukuran Kinerja Perusahaan
2.2.1. Pengertian Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pengukuran kinerja perusahaan biasa disebut pengukuran prestasi
perusahaan. Helfert (1993:52) mengemukakan bahwa prestasi perusahaan adalah
hasil dari banyak kebutuhan individual yang dibuat secara terus menerus oleh
manajemen. Oleh karena itu, untuk menilai prestasi perusahaan diperlukan analisis
keuangan berdasarkan data keuangan yang dipublikasikan seperti tercermin pada
laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip akuntansi yang lazim. Penilaian prestasi
yang berdasarkan laporan keuangan berkaitan dengan data dan kondisi masa lalu
dimana mungkin sulit untuk mengekstrapolasikan harapan masa mendatang.
Penilaian prestasi perusahaan pada umumnya bersifat relatif, karena kondisi dan
operasi perusahaan sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan
dari satu industri ke industri lain.

2.2.2. Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Mengukur Kinerja Perusahaan
Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan

adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi.
Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian
rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. (Agnes Sawir, 2001:2)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) Laporan keuangan ialah Neraca
dan Laporan Laba Rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam
lampiran-lampirannya antara lain Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas
dan Catatan atas Laporan Keuangan .
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Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :
1. Neraca
2. Laporan Laba rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Perusahaan juga dianjurkan untuk menyajikan telaahan keuangan yang menjelaskan
karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan
perusahaan dan kondisi ketidakpastian.

2.3.   Analisis Rasio Sebagai Alat Ukur Kinerja
Terdapat beberapa analisis untuk melakukan pengukuran prestasi perusahaan

yang sebagian besar didasarkan atas berjenis-jenis rasio. Suatu rasio dapat
menghubungkan satu macam unsur dengan segala macam unsur lainnya seperti tingkat
laba bersih dengan total aktiva, atau hutang jangka pendek dengan aktiva lancar. Rasio-
rasio yang bermakna terutama untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan
atau prestasi operasi dan membantu menggambarkan trend dan pola perubahan tersebut
yang pada gilirannya dapat menunjukkan pada analis resiko dan peluang (opportunity)
bagi perusahaan yang telah ditelaah.

Tujuan dari perhitungan rasio adalah untuk menilai hubungan unsur-unsur pokok
yang tertentu dalam angka-angka dan untuk menentukan apakah operasi cenderung
untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Perbandingan rasio-rasio dari suatu
perusahaan tertentu dengan perusahaan sejenis dalam beberapa periode akan
memberikan petunjuk terbaik apakah posisi perusahaan itu menjadi lebih baik atau
lebih buruk.

Pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab atas penilaian prestasi
perusahaan diantaranya manajer, pemilik perusahaan, pemberi pinjaman atau kreditur,
pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat. Pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat
khususnya memerlukan informasi atas prestasi perusahaan diantaranya untuk
mengetahui keandalan pembayaran pajak, kemampuan untuk membayar gaji, stabilitas
ketenagakerjaan maupun kemampuan keuangan untuk memenuhi berbagai kewajiban
sosial dan lingkungannya.

Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan, pertama analis dapat
memperbandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk
perusahaan yang sama (perbandingan internal). Kedua perbandingan meliputi
perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan
rata-rata Industri pada satu titik yang sama (perbandingan eksternal). (Agnes Sawir,
2003:6)

Menurut Ardiyos (2004:114) daftar rasio-rasio yang digunakan secara luas
sebagai berukut:
a. Rasio Likuiditas

Digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendeknya yang jatuh tempo. Tiga ukuran dasar dari likuiditas diantaranya :
1) Net Working Capital = litiesrent Liabisets - CurCurrent As

2) Current Ratio =
sLiabilitieCurrent

AssetCurrent
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3) Quick Acid Ratio =
sliabilitieCurrent

InventoryAssetsCurrent −

b. Rasio Aktivitas
Digunakan untuk mengetahui kecepatan beberapa perkiraan menjadi penjualan atau
kas. Rasio yang dipakai untuk mengukur aktivitas, antara lain :

1)
Inventory

soldgoodsofCosts
overturnInventory =

2)
OverTurnInventory

YearsInDaysOfNumberThe
InventoryOfAgeAverage =

3)
Receivable

Sales
OverTurnReceivable =

4)
DayPerSalesAverage

ceivableAccount
PeriodCollectionAverage

Re=

5)
DaysPerPurchaseAverage

PayableAccount
PeriodsPaymentsAverage =

6)
360

PurchaseAnnual
daysPerPurchaseAverage =

7)
AssetFixedNet

Sales
OverTurnAssetFixed =

8)
AssetsTotal

Sales
OverTurnAssetTotal =

c. Rasio Hutang
Mengukur sejauh mana perusahaan digunakan untuk mendanai pembelian atau
investasi atas aktiva perusahaan.

1)
AssetsTotal

sLiabilitieTotal
RatioDebt =

2)
EquitysrStockholde

DebtTermLong
RatioEquityDebt

'
=

3)
Interest

TaxesandInterestBeforeEarningRatioEarnedInterestTimes =
4) Fixed Payment Ratio

d. Rasio Profitabilitas
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan
laba dari setiap penjualan yang dilakukan, Aspek rasio yang ditelaah ada 6 macam
yaitu :

T})](1/{1xDivideds)StockPreferedPaymentse[(PrinciplPaymentsLeaseInterest

TaxesandInterestBeforeEarning

−+++



Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntansi, Vol. 7, No. 2  Agustus 2008 : 200 - 230

208

1)
Sales

ProfitGross

Sales

SoldGoodsofCostsSales
MarginProfitGross =−=

2)
Sales

ProfitOperating
MarginProfitOperating =

3)
Sales

TaxesAfterProfitNet
MarginProfitNet =

4)
AssetsTotal

TaxesAfterProfitNet
AssetsTotalOnReturn =

5)
Equityr'sStockholde

TaxesAfterProfitNet
EquityOnReturn =

6)
goutstandinstockcommonofShareofNumber

rStockholdecommonforAvailableEarning
SharePerEarning =

e. Rasio Pasar

1)
SharePerEarning

stockcommonofshareperPriceMarket
ratioEarningPrice =

2)
goutstandinstockcommonofShareofNumber

EquitystockCommoncommonofsharepervalueBook =

3)
stockcommonofsharepervaluebook

stockcommonofshareperPriceMarket
Ratio(M/B)BookMarket/ =

2.4.    Kebangkrutan
2.4.1 Pengertian Kebangkrutan

Kebangkrutan merupakan status hukum dalam hubungan keuangan suatu
kegagalan bisnis atau pernyataan tentang ketidakmampuan untuk membayar utang-
utang, sehingga kepemilikan aktiva perusahaan dipindahkan atau ditransfer dari
pemegang saham kepada pemberi utang. kegagalan bisnis juga terjadi apabila
kewajiban atau utang-utang perusahaan lebih besar dari nilai pasar yang wajar dari
aktiva-aktivanya atau prosedur hukum untuk mensahkan likuidasi suatu perusahaan
yang pailit, yang dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan. (Ardiyos, 2004:108)

Sedangkan Haris Munandar (1998:372), mengartikan insolvibilitas dalam
kebangkrutan adalah passiva perusahaan yang lebih besar daripada asset, dengan
anggapan asset itu dihitung dengan benar, ini berarti saldo modal bersihnya
perusahaan itu negatif atau minus, tanpa mempersoalkan likuiditas aset-asetnya
perusahaan itu jelas tidak memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo .

M. Hanafi Mamduh (2004:638) menyatakan bahwa sulit untuk
mendefinisikan kebangkrutan maupun kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan.
Definisi kesulitan keuangan maupun kebangkrutan dapat dilihat pada matriks berikut:
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Tabel 2
Matriks kesulitan keuangan dan kebangkrutan

Tidak
dalam kesulitan keuangan

Dalam kesulitan keuangan

Tidak bangkrut I II

Bangkrut III IV

Sumber: M. Hanafi Mamduh (2004:638)

Berdasarkan matriks tersebut kita dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan.
Kondisi I mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan dan
karenanya terus beroperasi (tidak bangkrut). Pada kondisi II perusahaan mengalami
kesulitan keuangan, tapi karena suatu hal, perusahaan tidak bangkrut. Sebagai contoh,
bank-bank di Indonesia pada waktu krisis keuangan tahun 1997an mengalami
kesulitan keuangan. Secara teknis bank-bank tersebut sudah bangkrut. Tetapi karena
pemerintah tidak menginginkan mereka bangkrut, karena ingin menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan nasional, pemerintah dan Bank Indonesia
membantu mereka agar tidak bangkrut.

Selanjutnya pada kondisi III, perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan,
tetapi karena suatu hal perusahaan membangkrutkan diri. Sebagai contoh, perusahaan
bisa memutuskan untuk bangkrut karena Serikat Pekerja meminta struktur gaji yang
lebih tinggi. Untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dengan Serikat Pekerja,
manajemen memutuskan untuk membangkrutkan perusahaan. Dihadapan pengadilan,
manajemen menunjukkan bahwa jika struktur gaji diperlakukan seperti yang
diinginkan oleh Serikat Pekerja maka perusahaan tidak akan lebih lama. Terakhir
kondisi IV, disini tampak jelas bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan,
kemudian bangkrut.

Suatu perusahaan dapat dikatakan bangkrut atau gagal ketika tingkat
pengembalian yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang harus
dikeluarkannya. Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan karena biaya
yang lebih besar daripada pemasukan akan mengancam kelangsungan usaha
perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan jika
mengalami insolvensi, yang mana menandakan bahwa perusahaan bersangkutan telah
gagal secara teknis dan atau formal.

Pada umumnya, jauh sebelum perusahaan mengalami kegagalan, tanda-tanda
awal yang menunjuk kearah kecenderungan yang kurang menguntungkan itu telah
muncul, tetapi seringkali manajemen tidak mengindahkan bahkan tidak
memperhatikan sama sekali dan menganggap bahwa tanda-tanda yang menunjuk pada
ketidaksehatan perusahaan merupakan gejala temporer yang diperkirakan akan hilang
dengan sendirinya tanpa ada intervensi manajemen. Newton dalam Louis Noviawati
(2003:31) mengemukakan bahwa kesulitan keuangan dapat dianalisis dan
diidentifikasi melalui 4 tahap yang berbeda, yaitu :
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a. Periode Inkubasi
Dalam  periode ini mungkin muncul satu atau beberapa kondisi operasi dan
finansial perusahaan yang tidak menguntungkan dan tidak segera terdeteksi oleh
pihak manajemen maupun pihak ekstern, misalnya :
 Penurunan volume penjualan
 Kenaikan biaya operasi
 Inefisiensi produksi karena metode produksi yang ketinggalan jaman
 Ketidakmampuan manajemen yang memegang posisi kunci
 Kegagalan dalam melaksanakan ekspansi
 Tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengumpulan piutang
 Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit)

b. Kesulitan likuidasi (cash shortage)
Dalam tahap ini, untuk pertama kalinya perusahaan tidak mampu memenuhi
kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo, meskipun aktiva fisiknya
melebihi kewajibannya dan perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan
yang cukup bagus atau dapat dikatakan bahwa aktiva perusahaan tidak likuid.

c. Financial/commercial insolvency
Dalam tahap ketiga ini, perusahaan tidak mampu memperoleh dana dari sumber-
sumber reguler untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan bahkan
sudah menunggak.

d. Total insolvency
Gejala yang paling menonjol dari total insolvency adalah jumlah hutang yang lebih
besar dari aktiva perusahaan. Pada titik ini, perusahaan tidak lagi mampu
menghindarkan diri dari pengakuan kebangkrutan, dan usaha yang dilakukan oleh
pihak manajemen dalam memperoleh dana tambahan untuk penyelamatan
perusahaan tidak berhasil.

2.4.2 Sebab-sebab kebangkrutan
Sebab umum kebangkrutan dapat dilihat dalam beberapa sektor diantaranya

sebagai berikut :
a. Sektor ekonomi

Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah :
1) Gejala inflasi dan deflasi didalam harga barang dan jasa
2) Adanya kebijakan keuangan
3) Surplus atau defisit di dalam hubungannya dengan neraca perdagangan luar

negeri
4) Suku bunga, defaluasi dan atau revaluasi uang di dalam hubungannya dengan

mata uang asing serta neraca pembayaran.
b. Sektor sosial

Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor sosial adalah :
1) Perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan dan

penawaran terhadap barang dan jasa
2) Cara perusahaan berhubungan dengan karyawannya
3) Terjadinya kerusuhan didalam masyarakat bersangkutan

c. Sektor pemerintah
Hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari sektor pemerintah adalah :
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1) Kebijakan pencabutan subsidi pada suatu perusahaan
2) Perubahan pada kebijakan tarif dan kuota terhadap barang-barang ekspor dan

impor
3) Adanya peraturan atau undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja.

d. Sektor teknologi
Penggunaan teknologi informasi juga merupakan akar dari kebangkrutan karena
biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan untuk implementasi teknologi
informasi tersebut akan membesar untuk pemeliharaan dan pengembangan.
Penggunaan teknologi informasi membutuhkan rencana matang pihak
manajemen.

Selain sebab umum, terdapat sebab-sebab eksternal dan internal terjadinya
kebangkrutan. Sebab-sebab eksternal tersebut, diantaranya:
a. Sektor konsumen

1) Ketidakmampuan mengidentifikasi sifat dan keinginan konsumen
2) Ketidakmampuan menciptakan peluang guna menemukan konsumen baru
3) Ketidakmampuan memelihara siklus hidup suatu produk atau jasa

b. Sektor distributor
Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan
pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya
tergantung pada seberapa jauh pemasok ini terhubung dengan perdagangan
bebas.

c. Sektor pesaing
Pesaing harus selalu menjadi perhatian utama dari suatu perusahaan karena jika
produk pesaing lebih dapat diterima masyarakat maka kita akan kehilangan
konsumen, kehilangan laba, kekurangan modal yang mengarah pada kesulitan
keuangan.
Sebab-sebab internal perusahaan mengalami kebangkrutan adalah :
a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan
b. Manajemen yang tidak efisien dan efektif
c. Hasil penjualan yang tidak memadai (menurun)
d. Kesalahan di dalam menetapkan harga jual produk atau jasa
e. Tingkat investasi dalam aktiva tetap dan persediaan yang melampaui batas
f. Berkurangnya laba yang membuat perusahaan kekurangan modal kerja
g. Sistem dan prosedur akuntansi kurang efektif dan efisien
h. Penyalahgunaan wewenang serta kecurangan-kecurangan individu maupun

kelompok dalam suatu perusahaan

2.4.3 Alternatif Perbaikan Kesulitan Keuangan
M. Hanafi Mamduh (2004:641) memiliki beberapa alternatif perbaikan

berdasarkan besar kecilnya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
Tergantung pada tingkat keseriusan yang dialami oleh perusahaan, pemecahan bisa
dilakukan secara informal dan formal.
a. Pemecahan secara informal

Alternatif ini dilakukan apabila masalah belum begitu parah dan masalah
perusahaan hanya bersifat sementara, dengan prospek masa depan masih bagus.
Cara yang ditempuh dalam alternatif informal diantaranya :
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a) Perpanjangan (ekstension), yaitu dilakukan dengan memperpanjang jatuh
tempo hutang-hutang

b) Komposisi (compocition),dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan,
misalnya klaim utang diturunkan menjadi 60%. Misalnya hutang awal
besarnya RP1.000.000,- maka hutang yang baru menjadi RP 600.000,-
(60%x1.000.000).

c) Likuidasi, jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern,
perubahan bisa dilikuidasi secara informal.

b. Pemecahan secara formal
Alternatif ini dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur dan pemasok dana
lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Pemecahan secara
formal melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan. Cara yang ditempuh dalam
alternatif formal diantaranya :
a. Apabila nilai perusahaan > nilai perusahaan dilikuidasi, dilakukan

reorganisasi dengan mengubah struktur modal yang layak. Perubahan bisa
dilakukan melalui perpanjangan, perubahan komposisi atau keduanya.

b. Apabila nilai perusahaan < nilai perusahaan dilikuidasi, likuidasi akan lebih
baik dilakukan. Likuidasi dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan,
kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak
ketiga.

III.  METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

observasi dengan analisis dokumen yang dikenal dengan content analysis. Indriantoro
(2002: 157) mengemukakan bahwa metode observasi adalah suatu proses pencatatan
pola perilaku subjek (orang), non perilaku objek (benda) atau kejadian yang
sistematik tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang
diteliti. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian non perilaku objek, yaitu
dengan pencatatan data berupa dokumen dan laporan keuangan perusahaan atau
disebut dengan Content Analysis. Pada bagian lain Indriantoro (2002: 159)
menyatakan Content analysis merupakan metode pengumpulan data penelitian
melalui metode observasi dan analisis terhadap isi/pesan dari suatu dokumen (laporan,
notulen rapat, surat, jurnal dan lain-lain). Tujuan Content analysis adalah melakukan
identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu
dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematik. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui
pengamatan dan pencatatan data keuangan perusahaan (dokumenter) pada Indonesian
Capital Market Directory di Pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin.

3.2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri

kayu yang terdaftar di BEJ periode 2003-2006. Sedangkan pengambilan samplenya
menggunakan teknik Saturation Sampling (sampling jenuh). Soeratno (1995: 120)
mengemukakan bahwa sampling dapat dikatakan jenuh (saturation) apabila seluruh
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populasi dijadikan sampel. Sampling jenuh (saturation sampling) dapat dilakukan
bagi kelompok kecil.

Jumlah perusahaan Industri kayu yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003 sampai
2006 adalah sebanyak 5 perusahaan, sehingga sampel penelitian ini pun sebanyak 5
perusahaan. Perusahaan tersebut adalah : PT. Barito Pasific Timber Group Tbk, PT.
Daya Sakti Unggul Corporation Tbk, PT. Surya Dumai Industri Tbk, PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk, PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk.

3.3 Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yaitu data

keuangan yang berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi 2003 – 2006. Penulis tidak
melakukan pengambilan data melalui data primer. Tetapi Penulis mengambil data
sekunder antara lain: total aktiva, harta lancar, kewajiban lancar, nilai buku, laba
ditahan, penjualan total, EBIT, harga per lembar saham, jumlah saham yang beredar,
dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2003 – 2006. Penulis memperoleh
data ini melalui pojok Bursa Efek Jakarta (BEJ) Fakultas Ekonomi Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1. Mengajukan permintaan data laporan keuangan perusahaan kayu yang terdaftar di

Bursa Efek Jakarta yang terdiri dari Neraca, laporan laba rugi dan gambaran umum
perusahaan  sejak tahun 2003-2006 di Pojok Bursa Efek Jakarta Fakultas Ekonomi
Universitas Lambung Mangkurat.

2. Mencari informasi deskriptif tentang Bursa Efek Jakarta dalam literatur yang ada di
Pojok Bursa Efek Jakarta Banjarmasin.

3. Setelah data laporan keuangan didapatkan, mengumpulkan variabel yang dibutuhkan
dalam perhitungan model Altman Z-score  seperti modal kerja (aktiva lancar –
hutang lancar),  nilai buku hutang,  Total Aktiva dan Nilai Pasar Modal yang
didapatkan melalui informasi yang ada dalam neraca. sedangkan EBIT, laba ditahan
dan penjualan didapatkan melalui laporan laba rugi.

3.5 Variabel-variabel yang dikumpulkan
Penelitian yang dilakukan menggunakan analisis multivariate yang

didalamnya terdapat dua variabel atau lebih secara bersama-sama ke dalam satu
persamaan. Variabel-variabel tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a. Variabel Dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada model

prediksi yang digunakan, Z adalah variabel terikat dan merupakan skor
kebangkrutan.

b. Variabel Independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Pada
model prediksi yang digunakan, X1(modal kerja/total aktiva), X2 (laba
ditahan/total aktiva), X3 (EBIT/total aktiva), X4 (nilai pasar modal/nilai buku
hutang) dan X5 (penjualan/total aktiva) adalah variabel bebas yang diperkirakan
dapat mempengaruhi kebangkrutan.
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3.6 Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan kayu yang

terdaftar di Bursa Efek Jakarta,  yaitu terdiri dari modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai
pasar modal, nilai buku hutang,  penjualan dan total aktiva dengan tehnik analisis
data model Altman Z-score.  Menurut Mamduh (2000:456) model Altman untuk
perusahaan Go public dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan :
Z   = overall indeks (indeks keseluruhan)
X1  =  modal kerja/total aktiva
X2  =  laba ditahan/total aktiva
X3  =  EBIT/total aktiva
X4  =  nilai pasar modal/nilai buku hutang
X5 =  penjualan/total aktiva

IV.   HASIL  PENELITIAN

4.1  Prediksi Kebangkrutan Berdasarkan Model Altman (Z score)
Penelitian yang dilakukan menggunakan data berupa laporan keuangan

selama periode tahun 2003-2006 dari PT. Barito Pasific Timber Group Tbk, PT. Daya
Sakti Unggul Corporation Tbk, PT. Surya Dumai Industri Tbk, PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk, PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. Pos-pos yang digunakan adalah
aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, EBIT, modal saham beredar,
Nilai nominal saham, liabilities dan penjualan. Dari pos-pos tersebut kemudian dicari
modal kerja dan nilai pasar modal, modal kerja diperoleh dengan mengurangkan nilai
aktiva lancar dengan hutang lancar, sedangkan nilai pasar modal diperoleh dengan
jumlah saham yang beredar dengan harga nominal per saham. Komposisi data
keuangan yang digunakan dalam analisis diskriminan model Altman diantaranya :
a. PT. Barito Pasific Timber Group Tbk yang dapat dilihat pada lampiran  1
b. PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk yang dapat dilihat pada lampiran  2
c. PT. Surya Dumai Industri Tbk yang dapat dilihat pada lampiran 3
d. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang dapat dilihat pada lampiran  4
e. PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk yang dapat dilihat pada lampiran  5
Altman mengidentifikasikan 5 (lima) variabel bebas yang digunakan dalam
formulanya, yaitu :
X1 = Modal kerja/total aktiva
X2 = Laba ditahan/total aktiva
X3 = EBIT/total aktiva
X4 = Nilai pasar modal/nilai buku hutang
X5 = Penjualan/total aktiva
Estimasi variabel bebas pada masing-masing perusahaan diantaranya adalah :

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



Sarwani & Rasidah -- Analisis Diskriminan Model Altman (Z-Score) Dalam Mengukur........

215

Tabel 3
Estimasi Variabel Bebas

Perusahaan Kayu yang Terdaftar di BEJ Tahun 2003-2006

Nama Perusahaan Variabel 2003 2004 2005 2006

X1 -0,298087413 -0,352003842 0,065410872 0,014982105
X2 -0,816293413 -0,855082648 -1,155842858 -1,518006074
X3 0,031589079 -0,048130897 0,15507349 0,00949809
X4 0,699015495 0,665700711 2,11921808 3,864631447

PT. Barito Pasific Timber
Group Tbk

X5 0,563996378 0,381694376 0,357173173 0,259340054
X1 -0,150991476 -0,174342498 -0,284452629 -0,33282759
X2 -0,066163324 -0,080177448 -0,212123689 -0,335567313
X3 -0,06465079 -0,029568562 -0,11240422 -0,074985492
X4 0,305177804 0,298130606 0,272404326 0,315251241

PT. Daya Sakti Unggul
Corporation Tbk

X5 1,224382536 1,256185438 1,226137814 1,232656365
X1 -0,752902635 -0,843876906 -1,029389349 -1,085616161
X2 -1,045960599 -1,284647787 -1,65746225 -2,080062617
X3 0,19888129 -0,082731972 -0,203561454 -0,108486347
X4 0,266850032 0,290216171 0,280957816 0,293748649

PT. Surya Dumai Industri
Tbk

X5 0,382233132 0,374068654 0,395834057 0,136695535
X1 -1,087106006 0,068947209 0,06516853 0,04999526
X2 -0,713051406 -0,650791008 -0,819865569 -0,704819845
X3 -0,125955156 -0,005455173 -0,010044994 0,001077039
X4 0,271876717 0,699041297 0,821502838 1,009582375

PT. Sumalindo Lestari
Jaya Tbk

X5 0,534179385 0,664940611 0,667314127 0,462969366
X1 -0,030760113 -0,036555006 -0,009064884 0,099307612
X2 0,073002592 0,057800471 0,06279445 0,096639961
X3 0,017045505 0,017238997 0,020582279 0,008071847
X4 0,270927562 0,217424601 0,204453806 0,339694612

PT. Tirta Mahakam
Plywood Industri Tbk

X5 0,770485952 0,926163045 1,083108872 1,23331826

Tabel 4
Penghitungan Model Prediksi Altman Z-score

Perusahaan kayu yang terdaftar di BEJ Tahun 2003-2006

Nama Perusahaan Variabel 2003 2004 2005 2006
X1 (1,2) -0,357704896 -0,42240461 0,078493046 0,017978526
X2 (1,4) -1,142810778 -1,197115707 -1,618180002 -2,125208504
X3 (3,3) 0,104243962 -0,158831961 0,511742518 0,031343695
X4 (0,6) 0,419409297 0,399420427 1,271530848 2,318778868
X5 (1) 0,563996378 0,381694376 0,357173173 0,259340054

PT. Barito Pasific
Timber Group Tbk

Z-score -0,412866037 -0,997237476 0,600759583 0,50223264
X1 (1,2) -0,181189771 -0,209210998 -0,341343155 -0,399393108
X2 (1,4) -0,092628653 -0,112248428 -0,296973165 -0,469794238
X3 (3,3) -0,213347607 -0,097576254 -0,370933926 -0,247452123
X4 (0,6) 0,183106683 0,178878364 0,163442596 0,189150744
X5 (1) 1,224382536 1,256185438 1,226137814 1,232656365

PT. Daya Sakti
Unggul Corporation

Tbk

Z-score 0,920323187 1,016028122 0,380330164 0,30516764
X1 (1,2) -0,903483161 -1,012652287 -1,235267219 -1,302739393
X2 (1,4) -1,464344839 -1,798506902 -2,320447149 -2,912087664
X3 (3,3) 0,656308257 -0,273015507 -0,671752797 -0,358004946
X4 (0,6) 0,160110019 0,174129703 0,16857469 0,176249189
X5 (1) 0,382233132 0,374068654 0,395834057 0,136695535

PT. Surya Dumai
Industri Tbk

Z-score -1,169176592 -2,53597634 -3,663058418 -4,259887279
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Nama Perusahaan Variabel 2003 2004 2005 2006
X1 (1,2) -1,304527208 0,082736651 0,078202236 0,059994312
X2 (1,4) -0,998271969 -0,911107411 -1,147811797 -0,986747783
X3 (3,3) -0,415652015 -0,018002071 -0,033148479 0,003554229
X4 (0,6) 0,16312603 0,419424778 0,492901703 0,605749425
X5 (1) 0,534179385 0,664940611 0,667314127 0,462969366

PT. Sumalindo
Lestari Jaya Tbk

Z-score -2,021145777 0,237992558 0,057457791 0,145519549
X1 (1,2) -0,036912135 -0,043866008 -0,010877861 0,119169134
X2 (1,4) 0,102203629 0,080920659 0,08791223 0,135295945
X3 (3,3) 0,056250166 0,056888689 0,067921521 0,026637095
X4 (0,6) 0,162556537 0,130454761 0,122672283 0,203816767
X5 (1) 0,770485952 0,926163045 1,083108872 1,23331826

PT. Tirta Mahakam
Plywood Industri Tbk

Z-score 1,054584149 1,150561146 1,350737046 1,718237201

Dari penghitungan diatas, dapat kita ketahui kondisi masing-masing perusahaan serta
perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Analisa kondisi perusahaan diantaranya:
a. PT. Barito Pasific Timber Group Tbk

1. Pada tahun 2003 nilai Z pada PT. Barito Pasific Timber Group adalah -0,41286604
dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan perusahaan ini berada dalam kondisi
bangkrut. Apabila dilihat dari masing-masing variabel bebas maka akan tampak
kekurangannya. Variabel X1 (modal kerja/total aktiva) dengan nilai -0,298087413
yang berarti sangat rendah, ini karena modal kerja yang bernilai -988.984.957.885
yang berarti perusahaan memiliki hutang lancar yang lebih besar dari aktiva
lancarnya sedangkan total aktiva 3.317.768.255.934 yang berarti sangat besar
dibanding dengan modal kerja. Variabel X2 (laba ditahan/total aktiva) dengan nilai -
0,816293413 sangat kecil hingga bertanda negatif. angka negatif ini dikarenakan
perusahaan mengalami rugi sebesar  2.708.272.372.735. Variabel X3 (EBIT/total
aktiva) dengan nilai 0,031589079 yang masih dapat dikatakan kecil namun nilai ini
masih lebih tinggi dari pada X1 dan X2 keadaan ini dikarenakan nilai EBIT yang
lebih rendah yaitu sebesar 104.805.244.656 dibanding total aktiva sebesar
3.317.768.255.934. Selanjutnya variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang)
dengan nilai 0,699015495 yang berarti memberikan kontribusi tertinggi untuk  nilai
Z dan apabila dilihat dari komponen variabel ini menunjukkan nilai pasar modal
cukup tinggi sebesar 2.617.459.794.000 meskipun nilai buku hutang juga tinggi
yaitu 3.744.494.667.440 Variabel terakhir adalah X5 (penjualan/total aktiva) dengan
nilai 0,563996378 yang berarti cukup baik dengan penjualan yang cukup tinggi yaitu
1.871.209.280.286 Kondisi ini akan semakin membaik apabila beberapa komponen
perusahaan dapat meningkat diantaranya komponen  modal kerja, laba ditahan,
EBIT, nilai pasar modal dan penjualan. Sedangkan dua komponen yang lain yaitu
total aktiva dan nilai buku hutang sebisa mungkin dapat menurun atau tetap.

2. Pada tahun 2004 nilai Z pada PT Barito Pasific Timber Group adalah -0,997237476
dan berdasarkan titik cut off maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada
pada kondisi bangkrut. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak
bahwa modal kerja turun sebesar 19,18% atau 189.659.649.331, laba di tahan turun
sebesar 5,72% atau sebesar 154.874.081.952, yang paling mempengaruhi adalah
turunnya EBIT yang sangat besar yaitu 253,77% atau 265.966.049.717 hal ini tentu
sangat menurunkan nilai Z mengingat EBIT adalah komponen dari X3 yang
memiliki  koefisien lebih tinggi dari yang lain. nilai pasar modal tetap sedangkan
nilai buku hutang meningkat sebesar 5% atau 187.392.065.501 ini tentu
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menyebabkan turunnya nilai X4 dari tahun lalu. Penjualan turun sebesar  31,70%
atau 593.149.316.002 sedangkan total aktiva meningkat 0,92% atau 30.617.379.196.
kelima komponen yaitu modal kerja, laba di tahan, EBIT, nilai pasar modal,
Penjualan semuanya seharusnya meningkat tetapi justru mengalami penurunan
sedangkan nilai buku hutang dan total aktiva yang seharusnya menurun ternyata
meningkat hal ini menyebabkan nilai Z pada tahun 2004 menurun dibandingkan
tahun 2003.

3. Pada tahun 2005 nilai Z pada PT. Barito Pasific Timber Group adalah 0,600759583
dan berdasarkan titik cut off berarti perusahaan berada pada kondisi bangkrut.
Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja
meningkat 112,71% atau 1.328.454.516.576, laba ditahan naik sebesar 7,54% atau
215.930.330.906, EBIT naik sebesar 320,38% atau 516.324.174.239, nilai pasar
modal tetap sedangkan nilai buku hutang turun sebesar 68,59%  atau
2.696.780.342.045, penjualan menurun sebesar  35,99% atau 460.029.575.036
diikuti oleh total aktiva yang juga turun sebesar 31,60% atau 1.058.094.957.301.
meskipun nilai penjualan turun namun empat komponen pertama mengalami
kenaikan terutama naiknya EBIT yang cukup besar, selain itu total aktiva dan nilai
buku hutang yang menurun menyebabkan nilai Z untuk tahun 2005 mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

4. Pada tahun 2006 nilai Z pada PT. Barito Pasific Timber Group adalah 0,5022327
dan berdasarkan titik cut off berarti perusahaan berada pada kondisi bangkrut.
Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja menurun
82,61% atau 123.753.926.922, laba ditahan naik sebesar 0,27% atau 7.190.608.833.
EBIT turun sebesar 95,35% atau 338.644.859.050, nilai pasar modal tetap
sedangkan nilai buku hutang turun 45,16% atau 557.820.644.460. Penjualan
menurun sebesar 44,86% atau  367.001.653.971 begitu juga dengan total aktiva yang
turun 24,06% atau 551.150.393.850. Nilai buku hutang dan total aktiva menurun
namun EBIT dan modal kerja serta penjualan mengalami penurunan yang lebih
besar lagi. Hal ini menyebabkan nilai Z menurun tetapi tidak terlalu signifikan
karena meningkatnya laba ditahan atau dengan kata lain perusahaan berhasil
mengurangi kerugiannya.

b. PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk
1. Pada tahun 2003 nilai Z pada PT. Daya Sakti Unggul Corporation adalah -

0,920323187 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
dalam kondisi bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas, maka
akan tampak kekurangannya. Variabel X1 (modal kerja/total aktiva) dengan nilai -
0,150991476 yang berarti sangat kecil dikarenakan modal kerja rendah yaitu -
62.414.555.540 sedangkan total aktiva cukup besar yaitu 413.364.762.513 Variabel
X2 (laba ditahan/total aktiva) dengan nilai -0,066163324 yang berarti sangat rendah
diakibatkan oleh laba ditahan yang negatif atau mengalami kerugian sebesar
27.349.586.642. Variabel X3 (EBIT/total aktiva) dengan nilai -0,06465079 yang
berarti sangat kecil bahkan lebih kecil dari X1 dan X2 dikarenakan nilai EBIT yang
bertanda negatif sebesar 26.724.358.396 hal ini tentu sangat merugikan mengingat
X3 memiliki koefisien paling besar dari yang lain. Selanjutnya variabel X4 (nilai
pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,305177804 yang tergolong cukup
baik, hal ini dikarenakan nilai pasar modal perusahaan yang tinggi yaitu
100.000.000.000 hampir 3 kali lebih besar daripada nilai buku hutang perusahaan
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yaitu 327.677.827.629. variabel terakhir adalah X5 (penjualan/total aktiva) dengan
nilai 1,224382536 yang berarti cukup baik dengan jumlah penjualan yang tinggi
yaitu 506.116.596.062. Kondisi ini akan semakin membaik apabila beberapa
komponen perusahaan dapat meningkat diantaranya komponen modal kerja, laba
ditahan, EBIT, nilai pasar modal dan penjualan. Sedangkan dua komponen yang lain
yaitu total aktiva dan nilai buku hutang sebisa mungkin dapat menurun atau tetap.

2. Pada tahun 2004 nilai Z pada PT. Daya Sakti Unggul Corporation adalah
1,016028122 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
masih berada pada kondisi bangkrut. Namun, kenaikan nilai Z menunjukkan bahwa
perusahaan cukup berhasil dalam mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi.
Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas tampak bahwa modal kerja turun
sebesar 16% atau 9.957.708.527, laba ditahan juga menurun 22% atau
5.933.310.650, namun EBIT meningkat cukup tajam yaitu 54% atau 14.449.991.699
hal ini tentu akan menaikkan nilai Z perusahaan mengingat EBIT memiliki koefisien
paling besar dibandingkan yang lain. Nilai pasar modal tetap sebesar
100.000.000.000 sedangkan nilai buku hutang meningkat  2% atau 7.745.634.546,
tetapi pada X5 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya disebabkan
penjualan meningkat 3% atau 15.345.383.122 meskipun total aktiva meningkat
namun hanya sedikit yaitu 0,42% atau 1.750.684.298. Penurunan komponen modal
kerja dan laba ditahan tidak diikuti dengan naiknya nilai EBIT dan penjualan yang
melebihi nilai buku hutang dan total aktiva. Hal ini menyebabkan kenaikan nilai Z
dibanding tahun sebelumnya meskipun hanya sedikit.

3. Pada tahun 2005 nilai Z pada PT. Daya Sakti Unggul Corporation adalah
0,380330164 dan berdasarkan titik cut off berarti perusahaan dalam kondisi
bangkrut. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja
turun sebesar 56% atau 40.282.096.001, laba ditahan turun sebesar 152% atau
50.726.375.244, EBIT turun sebesar 263% atau 32.242.098.188  sedangkan nilai
buku hutang naik sebesar 9% atau 31.677.903.016, penjualan juga menurun sebesar
7% diikuti oleh total aktiva yang turun sebesar  5% atau 19.076.357.942. Meskipun
total aktiva turun 5%, turunnya 3 komponen penting yaitu modal kerja, laba ditahan,
EBIT dan kenaikan nilai buku  hutang membuat nilai Z mengalami penurunan yang
cukup besar.

4. Pada tahun 2006 nilai Z pada PT. Daya Sakti Unggul Corporation adalah
0,30516764 dan berdasarkan titik cut off  berarti perusahaan  masih dalam kondisi
bangkrut. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja
naik sebesar 5% atau 5.458.547.740 laba ditahan turun sebesar 29% atau
24.068.939.153 sedangkan EBIT meningkat sebesar 46% atau 20.365.430.029. nilai
pasar modal tidak berubah sedangkan nilai buku hutang mengalami perurunan
sebesar  14% atau 49.894.049.082, penjualan menurun sebesar 18% atau
88.589.347.008 diikuti oleh total aktiva yang turun sebesar 19% atau
73.962.988.235. Meskipun EBIT dan modal kerja meningkat namun itu tidak diikuti
oleh laba ditahan yang turun secara signifikan. Hal ini membuat nilai Z menurun
sedikit dari tahun lalu.

c. PT. Surya Dumai Industri Tbk
1. Pada tahun 2003 nilai Z pada PT. Surya Dumai Industri adalah -1,169176592 dan

berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada kondisi
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bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas, maka akan tampak
kekurangannya. Variabel X1 (modal kerja/total aktiva) dengan nilai -0,752902635
yang berarti sangat kecil dikarenakan modal kerja rendah yaitu -666.211.676.581
sedangkan total aktiva tinggi yaitu 884.857.677.542. Ini dikarenakan tingginya
hutang lancar yang melebihi aktiva lancar. Variabel X2 (laba ditahan/total aktiva)
dengan nilai -1,045960599  yang berarti sangat kecil dan laba ditahan bernilai
negatif sebesar -925.526.266.615. Variabel X3 (EBIT/total aktiva) dengan nilai
0,19888129 yang berarti kecil namun nilai ini masih lebih baik dari X1 dan X2
disebabkan oleh nilai EBIT yang positif yaitu sebesar 175.981.636.493. Selanjutnya
variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,266850032 yang
berarti kecil, apabila dilihat dari komponen variabel ini menunjukkan nilai pasar
modal yang kecil yaitu sebesar 316.666.666.700 jika dibandingkan dengan nilai
buku hutang yang bernilai 1.186.684.011.291. Variabel terakhir adalah X5
(penjualan/total aktiva) dengan nilai 0,382233132 yang berarti cukup baik dengan
penjualan yang cukup tinggi yaitu 338.221.921.138. nilai ini akan terus membaik
jika beberapa komponen perusahaan dapat meningkat diantaranya komponen modal
kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal dan penjualan. Sedangkan dua
komponen yang lain yaitu total aktiva dan nilai buku hutang sebisa mungkin dapat
menurun atau tetap.

2. Pada tahun 2004 nilai Z pada PT. Surya Dumai Industri menurun menjadi -
2,53597634 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
berada pada kondisi bangkrut. Disini tampak bahwa perusahaan belum mampu
memperbaiki keadaan. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, modal kerja
memang meningkat sebesar 2% namun ini tidak diikuti oleh laba ditahan yang turun
sebesar 7% atau 65.314.446.241dan EBIT yang turun  sebesar 136% atau
239.792.283.173 sampai bertanda negatif,  ini artinya pada tahun ini perusahaan
mengalami kerugian. nilai pasar modal tetap sedangkan penjualan turun sebesar
15%. total aktiva turun sebesar -13% atau 113.564.002.545 dan nilai buku hutang
turun sebesar 8% atau 95.543.343.389. Kelima komponen pertama seharusnya
mengalami kenaikan, namun EBIT dan laba ditahan mengalami  penurunan  yang
besar sehingga membuat nilai Z menurun meskipun nilai buku hutang dan total
aktiva menurun.

3. Pada tahun 2005 nilai Z pada PT. Surya Dumai Industri menurun kembali menjadi -
3,663058418 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
berada pada kondisi bangkrut. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas,
tampak bahwa modal kerja turun 7% atau 45.699.506.334, laba ditahan turun
sebesar 13% atau 130.745.722.499, EBIT turun 116% atau 73.937.145.331, nilai
pasar modal tetap sedangkan nilai buku hutang naik 3% atau 35.956.171.192,Di sisi
penjualan menurun sebesar 7% atau 20.660.243.244 diikuti total aktiva  yang turun
12% atau 94.604.697.202. Penurunan komponen-komponen seperti modal kerja,
laba ditahan, EBIT dan penjualan tentu akan menurunkan nilai Z yang cukup besar.

4. Pada tahun 2006 nilai Z pada PT. Surya Dumai Industri menurun kembali menjadi -
4,259887279 dan berdasarkan titik cut off perusahaan berada pada kondisi bangkrut.
Penurunan kembali nilai Z ini memberikan isyarat manajemen yang tidak bisa
mengatasi masalah kesulitan keuangan. Apabila dilihat pada komponen variabel
bebas, meskipun kelihatan tampak bahwa modal kerja naik 12% atau
80.403.106.928 dan EBIT naik 55% atau 76.173.181.081, Namun laba ditahan turun
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sebesar 5% atau 59.014.161.054 diikuti penjualan yang turun 71% atau
190.270.980.307,nilai pasar modal tetap sedangkan nilai buku hutang turun sebesar
4% atau 49.077.695.223diikuti oleh total aktiva yang turun 16% atau
109.109.623.781. Penurunan penjualan yang tajam menyebabkan penurunan nilai Z
meskipun tidak terlalu besar.

d. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk
1. Pada tahun 2003 nilai Z pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah -2,021145777

dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada
kondisi bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas, maka akan
tampak kekurangannya. Variabel X1 (modal kerja/total aktiva) dengan nilai -
1,087106006 yang berarti ini sangat kecil dikarenakan modal kerja rendah yaitu -
1.403.418.378.197 hal ini disebabkan jumlah hutang lancar yang besar yaitu hampir
6 kali dari aktiva lancar, apalagi modal kerja jika dibandingkan dengan total aktiva
yang jauh lebih besar yaitu  1.290.967.366.408. Variabel X2 (laba ditahan/total
aktiva) dengan nilai -0,713051406 yang berarti sangat kecil dikarenakan laba
ditahan yang bertanda negatif yang artinya perusahaan mengalami kerugian Variabel
X3 (EBIT/total aktiva) dengan nilai -0,125955156 yang berarti sangat kecil.
Keadaan ini dapat dikarenakan nilai EBIT yang sangat rendah sampai bertanda
negatif yaitu -162.603.996.129 hal ini sangat merugikan mengingat koefisien X3
paling besar daripada variabel yang lain. Selanjutnya variabel X4 (nilai pasar
modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,271876717 yang dinilai cukup baik apabila
dilihat dari komponen variabel ini menunjukkan nilai pasar modal sebesar
468.750.000.000 meskipun nilai buku hutang juga tinggi yaitu 1.724.127.040.867.
Variabel terakhir adalah X5 (penjualan/total aktiva) dengan nilai 0,534179385 yang
berarti cukup baik dengan penjualan yang cukup tinggi yaitu 689.608.153.492.
Kondisi ini akan semakin membaik apabila beberapa komponen perusahaan dapat
meningkat diantaranya komponen modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar
modal dan penjualan. Sedangkan dua komponen yang lain yaitu total aktiva dan nilai
buku hutang sebisa mungkin dapat menurun atau tetap.

2. Pada tahun 2004 nilai Z pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah 0,237992558
dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada
kondisi bangkrut.  Namun disini kita dapat melihat bahwa di tahun ini perusahaan
berhasil  mengatasi masalah keuangannya ditandai naiknya nilai Z dengan jumlah
yang cukup besar, kondisi ini  disebabkan oleh perubahan beberapa komponen
seperti modal kerja yang naik secara drastis yaitu -106% atau 1.483.628.172.079,
laba ditahan naik sebesar 18% atau 163.427.826.231, EBIT naik sebesar -96% atau
156.257.715.953 sedangkan nilai pasar modal tetap. penjualan naik sebesar 12%
atau 83.951.069.184, total aktiva turun 10% atau 127.616.519.466 dan nilai buku
hutang turun 35% atau 604.770.241.560. kelima komponen yang mendukung
naiknya nilai Z score meningkat, sedangkan dua komponen yang mempengaruhi
turunnya nilai Z menurun, hal ini tentu membuat kenaikan nilai Z dalam jumlah
yang cukup besar.

3. Pada tahun 2005 nilai Z pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah 0,057457791
dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan berada pada
kondisi bangkrut. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2004 disebabkan perubahan
beberapa komponen seperti laba ditahan yang turun sebesar 35% atau
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261.543.140.388 meskipun modal kerja naik sebesar 1% atau 758.801.716, EBIT
turun sebesar 97% atau 6.134.115.291, nilai pasar modal naik sebesar 8% atau
58.854.017.000, penjualan naik sebesar 7% atau 55.544.754.605, total aktiva naik
sebesar 7% atau 79.098.463.086 dan nilai buku hutang turun sebesar 9% atau
95.220.780.625. Komponen yang mempengaruhi naiknya nilai EBIT tampak
mengalami kenaikan, namun penurunan laba ditahan dan EBIT yang begitu besar
mempengaruhi turunnya nilai Z secara keseluruhan.

4. Pada tahun 2006 nilai Z pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah 0,145519549
dan berdasarkan titik cut off  perusahaan masih berada pada kondisi bangkrut.
Berdasarkan dari nilai Z tersebut, terlihat perusahaan berhasil memperbaiki
kondisinya dibandingkan tahun lalu. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas,
meskipun tampak bahwa modal kerja turun sebesar 6% atau 4.945.677.991 dan laba
ditahan turun sebesar 5% atau -53.109.407.142 namun EBIT naik sebesar 113% atau
14.118.143.856 diikuti oleh nilai pasar modal yang naik 30% atau 248.663.488.000.
Penjualan turun sebesar 15% atau 125.111.602.446, total aktiva naik sebesar 22%
atau 278.153.189.525 dan nilai buku hutang naik 5% sebesar 55.512.518.353.
melalui kondisi ini dapat kita lihat bahwa perusahaan mulai kembali membaik dan
kondisi seperti harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan
memperbesar jumlah modal kerja, laba ditahan, penjualan dan EBIT serta berusaha
menekan jumlah hutang dan total aktiva.

e. PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk
1. Pada tahun 2003 nilai Z pada PT. Tirta Mahakam Plywood Industri adalah

1,054584149 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
berada pada kondisi bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas,
maka akan tampak kekurangannya. Variabel X1 (modal kerja/total aktiva) dengan
nilai -0,030760113 yang berarti ini sangat kecil dikarenakan modal kerja rendah
yaitu -16.272.387.000 hal ini disebabkan jumlah hutang lancar lebih besar dari
aktiva lancar, apalagi modal kerja jika dibandingkan dengan total aktiva yang jauh
lebih besar yaitu  529.009.345.820. Variabel X2 (laba ditahan/total aktiva) dengan
nilai 0,073002592 yang berarti tergolong kecil dikarenakan laba ditahan yang
jumlahnya masih kecil yaitu 38.619.053.349 jika dibandingkan dengan total aktiva.
Variabel X3 (EBIT/total aktiva) dengan nilai 0,017045505 yang tergolong kecil.
Keadaan ini dapat dikarenakan nilai EBIT yang begitu rendah yaitu sebesar
9.017.231.371 hal ini sangat merugikan mengingat koefisien X3 paling besar
daripada variabel yang lain. Selanjutnya variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku
hutang) dengan nilai 0,270927562 yang dinilai cukup baik apabila dilihat dari
komponen variabel ini meskipun menunjukkan nilai pasar modal yang masih kecil
yaitu sebesar 97.500.000.000 tetapi nilai buku hutang juga tidak telalu tinggi yaitu
359.874.791.371. Variabel terakhir adalah X5 (penjualan/total aktiva) dengan nilai
0,770485952 yang memberikan kontribusi skor yang paling tinggi, ini disebabkan
penjualan yang cukup tinggi yaitu 407.594.269.472 dan jumlah ini tidak terlalu jauh
jika dibandingkan dengan total aktiva. Kondisi ini akan semakin membaik apabila
beberapa komponen perusahaan dapat meningkat diantaranya komponen modal
kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal dan penjualan. Sedangkan dua
komponen yang lain yaitu total aktiva dan nilai buku hutang sebisa mungkin dapat
menurun atau tetap.
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2. Pada tahun 2004 nilai Z pada PT. Tirta Mahakam Plywood Industri adalah
1,150561146 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
berada pada kondisi bangkrut. Meskipun kondisi perusahaan masih dalam kategori
bangkrut, tampak bahwa perusahaan cukup berusaha dalam mengatasi kesulitan
keuangan yang dihadapi. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, meskipun
modal kerja menurun sebesar 82% atau 13.284.800.428 namun laba ditahan naik
sebesar 21% atau 8.116.524.594, EBIT naik sebesar 55% atau 4.921.659.845, nilai
pasar modal naik 30% atau 28.971.843.750, penjualan naik sebesar 84% atau
341.270.999.230, total aktiva naik sebesar 53% atau 279.558.079.487 dan nilai buku
hutang naik sebesar 62% atau 221.806.597.066. meskipun modal kerja mengalami
penurunan, namun kenaikan laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal dan penjualan
membuat Nilai Z meningkat dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini tidak terlalu
besar karena diikuti oleh naiknya nilai buku hutang dan total aktiva.

3. Pada tahun 2005 nilai Z pada PT. Tirta Mahakam Plywood Industri adalah
1,350737046 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
masih berada pada kondisi bangkrut. Meskipun kondisi perusahaan masih dalam
kategori bangkrut, tampak bahwa perusahaan cukup berusaha dalam mengatasi
kesulitan keuangan yang dihadapi ditandai dengan naiknya nilai Z. Apabila dilihat
pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja naik sebesar 74% atau
21.789.275.097, laba ditahan naik sebesar 15% atau 7.074.463.596, EBIT naik
sebesar 27% atau 3.698.548.070, nilai pasar modal tetap , penjualan naik sebesar
24% atau 179.276.204.343, total aktiva naik sebesar 6% atau 48.356.100.377 dan
nilai buku hutang naik sebesar 6% atau 36.902.567.107. Meskipun komponen modal
kerja,  laba ditahan, EBIT, nilai pasar modal dan penjualan meningkat secara
bersamaan, namun  kondisi tersebut diikuti oleh naiknya nilai buku hutang dan total
aktiva. hal ini menyebabkan kenaikan nilai tidak terlalu besar.

4. Pada tahun 2006 nilai Z pada PT. Tirta Mahakam Plywood Industri adalah
1,718237201 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan bahwa perusahaan
masih berada pada kondisi bangkrut. Meskipun kondisi perusahaan masih dalam
kategori bangkrut, tampak bahwa perusahaan berhasil dalam mengatasi kesulitan
keuangan yang dihadapi ditandai dengan naiknya nilai Z dalam jumlah yang cukup
besar. Apabila dilihat pada komponen variabel bebas, tampak bahwa modal kerja
naik secara signikan yaitu 829% atau 64.384.901.527, laba ditahan naik sebesar 2%
atau 1.286.073.544, EBIT turun sebesar 74% atau 13.035.539.510, nilai pasar modal
tetap, penjualan menurun sebesar 24% atau 225.005.375.005 tetapi yang
menguntungkan adalah total aktiva turun sebesar 33% atau 286.806.208.041 dan
nilai buku hutang turun sebesar 40% atau 246.273.535.567. dari hasil perubahan
komponen tersebut terlihat meskipun penjualan dan EBIT menurun namun turunnya
nilai buku hutang dan total aktiva turun dengan tajam diikuti kenaikan modal kerja
yang besar menyebabkan nilai Z meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Ini
menunjukkan peningkatan nilai Z sudah hampir mendekati titik rawan kebangkrutan
menandakan keberhasilan dalam upaya keluar dari masalah kesulitan keuangan.

4.1.1 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan pada saat

tertentu dengan menggunakan perhitungan berdasarkan tolok ukur analisis rasio yang
didasarkan pada laporan keuangan. Altman menyempurnakan fungsi rasio-rasio
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keuangan yang ada dan menyusun suatu fungsi atau model untuk memprediksi default
(kebangkrutan). Berdasarkan perkembangan yang dialami masing-masing perusahaan,
maka dapat dianalisa bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama kurun waktu
2004-2006, yaitu:
a. PT. Barito Pasific Timber Group Tbk

Berdasarkan analisis Z-score, kondisi keuangan yang buruk menunjukkan bahwa
kinerja keuangan perusahaan sangat buruk. Perbaikan yang dilakukan tidak
optimal, perubahan nilai Z yang naik-turun merupakan cermin dari sikap
manajemen yang belum mampu mengatasi kesulitan keuangan dengan baik namun
cepat puas.

Gambar 1

Keadaan ini tampak pada Gambar 1 yaitu tentang perkembangan nilai Z - Score dari
tahun ke tahun.

Tabel 5
Persentase Perubahan Z-Score PT. Barito Pasific Timber Group Tbk

Tahun Z-Score Persentase Perubahan Z score

2003 -0,413 -
2004 -0,997 -141,54%
2005 0,601   160,24%
2006 0,502     16,40%

Tabel 5 menunjukkan persentase perubahan nilai Z-Score dari tahun 2003-2006. Jika
diamati semua Nilai Z perusahaan berada dalam kategori bangkrut / kesulitan keuangan.
Pada tahun 2003, Z- score PT. Barito Pasific Timber Group adalah -0,413 kemudian pada
tahun 2004 turun -141,54% menjadi -0,997. Pada tahun 2005 naik tajam   160,24%
menjadi 0,601 dan kemudian kembali turun 16,40% menjadi 0,502. Dari data tersebut
tampak pada tahun 2004 nilai Z turun cukup besar , kondisi ini dipengaruhi oleh turunnya
nilai EBIT yang sangat besar sampai bertanda negatif yang artinya perusahaan
mengalami kerugian sebelum membayar pajaknya.  Hal ini dikarenakan penjualan yang
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menurun. tetapi pada tahun 2005 perusahaan berhasil memperbaiki keadaaannya dengan
mengurangi hutang lancar dan nilai buku hutang perusahaan secara keseluruhan namun
pada tahun 2006 kembali nilai Z menurun disebabkan  menurunnya nilai penjualan, EBIT
dan laba ditahan.

b. PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk

Gambar 2

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Z-score, kinerja keuangan
perusahaan buruk karena terlihat dari nilai Z tidak stabil, berfluktuasi dan cenderung
menurun.  Meskipun sempat mengalami kenaikan tahun 2004, perbaikan itu tidak
berlangsung lama dan hanya sesaat ini  artinya perbaikan  yang dilakukan tidak optimal,
perubahan nilai Z yang naik-turun dengan cepat merupakan cermin dari sikap
manajemen yang tidak mampu mengendalikan dan mengatasi kesulitan keuangan.

Tabel 6
PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk

Tahun Z-Score Persentase Perubahan Z-Score

2003 0,920
2004 1,016 10,40%
2005 0,380 -62,57%
2006 0,305 -19,76%

Tabel 6 menunjukkan persentase perubahan nilai Z-Score dari tahun 2003-2006.  Pada
tahun 2003 Nilai Z PT. Daya Sakti Unggul Corporation 0,920 kemudian naik 10,40%
menjadi 1,016. Pada tahun 2005 nilai Z mengalami penurunan sebesar 62,57% menjadi
0,380, tahun 2006 turun kembali 19,76% menjadi 0,305. Dari penjelasan tersebut
tampak pada tahun 2003 dan 2004 perusahaan pada awalnya mulai membaik meskipun
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sedikit, tetapi kemudian merosot bahkan lebih buruk keadaannya. Manajemen harus
pandai dan ulet dalam mengatasi kesulitan keuangan, karena pemulihan kondisi
keuangan yang lambat akan semakin memperpuruk keadaan perusahaan mengingat
persaingan dunia usaha sangat ketat.

c. PT. Surya Dumai Industri Tbk

Gambar 3

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Z-score, kinerja keuangan
perusahaan sangat buruk karena terlihat nilai Z jumlahnya semakin menurun dengan
tajam dari tahun ke tahun. Hal ini sangat membahayakan perusahaan mengingat nilai Z
sejak tahun 2003 telah berada dalam kategori bangkrut ditambah semakin buruknya nilai
Z perusahaan sampai tahun 2006.

Tabel 7
PT. Surya Dumai Industri Tbk

Tahun Z-Score Persentase Perubahan Z-Score
2003 -1,169 -
2004 -2,536 116,90%
2005 -3,663 44,44%
2006 -4,260 16,29%

Tabel 7 menunjukkan persentase perubahan nilai Z-Score dari tahun 2003-2006. Pada
tahun 2003 Nilai Z PT. Surya Dumai Industri Tbk -1,169 kemudian turun 116,90%
menjadi -2,536. Pada tahun 2005 nilai Z mengalami penurunan sebesar 44,44%menjadi -
3,663, tahun 2006 turun kembali 16,29% menjadi -4,260. Jika dilihat penurunan paling
tinggi terjadi pada tahun 2004 sedangkan pada tahun-tahun berikutnya perusahaan
berhasil mengurangi jumlah penurunan. Jika perusahaan tidak cepat mengantisipasi
masalah kesulitan keuangan ini dikhawatirkan keadaan semakin memburuk dan
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mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena karena itu tugas dari
manajemen melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan dan paling tidak bertahan
dengan kondisi sekarang.

d. Sumalindo Lestari Jaya Tbk

Gambar 4

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Z-score, kinerja keuangan
perusahaan tidak terlalu buruk karena terlihat dari nilai Z tidak stabil, berfluktuasi
namun jika dilihat pada tahun 2004 dan 2006 mengalami peningkatan.  Meskipun
sempat mengalami penurunan tahun 2005, penurunan itu tidak besar dan hanya sesaat ini
artinya perbaikan  yang dilakukan masih belum optimal, perubahan nilai Z yang naik-
turun merupakan cermin dari sikap manajemen yang tidak mampu mengendalikan dan
mengatasi kesulitan keuangan.

Tabel 8
PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk

Tahun Z-Score Persentase Perubahan Z-Score
2003 -2,021
2004 0,238 111,78%
2005 0,057 -75,86%
2006 0,146 153,26%

Tabel 8 menunjukkan persentase perubahan nilai Z-Score dari tahun 2003-2006. Pada
tahun 2003 Nilai Z PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk -2,021 kemudian naik 111,78%
menjadi 0,238. Pada tahun 2005 nilai Z mengalami penurunan sebesar -75,86% menjadi
0,057, tahun 2006 naik kembali 153,26% menjadi 0,146. Walaupun perusahaan berada
dalam kondisi bangkrut/ kesulitan keuangan namun kinerja perusahaan telah
menunjukkan adanya upaya yang baik dari manajemen dalam mengantisipasi
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kebangkrutan dengan meningkatnya nilai Z selama dua tahun meskipun usaha perbaikan
itu belum optimal. Namun, jika perusahaan terus memperbaiki kinerjanya maka
diprediksikan kondisi perusahaan akan semakin membaik.

e. PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk

Gambar 5

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Z-score, kinerja keuangan
perusahaan cukup baik. Peningkatan nilai Z yang diperoleh perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi pada tahun-
tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan perusahaan tidak cukup besar, namun hal ini
lebih baik karena peningkatan yang terjadi secara terus menerus. Keadaan ini tampak
pada Gambar 5 yaitu tentang perkembangan nilai Z-Score dari tahun ke tahun.
Tabel 9 menunjukkan persentase perubahan nilai Z-Score dari tahun 2003-2006. Pada
tahun 2003 nilai Z PT.Tirta Mahakam Plywood 1,055  kemudian pada tahun 2004 naik
9,10% menjadi 1,151. Pada tahun 2005 nilai Z mengalami kenaikan sebesar 17,40%
menjadi 1,351, tahun 2006 naik 27,21% menjadi 1,718.

Tabel 9
Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk

Tahun Z-Score Persentase Perubahan Z-Score
2003 1,055
2004 1,151 9,10%
2005 1,351 17,40%
2006 1,718 27,21%

Nilai Z yang sangat kecil berangsur-angsur naik hingga pada tahun 2006 nilai Z
perusahaan mencapai 1,718 artinya perusahaan semakin mendekati kondisi keuangan
rawan kebangkrutan. Apabila perusahaan tidak memiliki kinerja keuangan yang baik,
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maka perusahaan tidak akan mampu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi dan
keadaan yang sudah cukup membaik dapat kembali memburuk.

4.1 Implikasi Hasil Penelitian
Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin

dalam berbagai ukuran kinerja perusahaan yang merupakan dasar keberhasilan
perusahaan. Kinerja keuangan yang baik berdampak positif bagi perusahaan supaya
unggul dalam persaingan di dalam maupun luar negeri, untuk itu harus dilakukan
analisa terhadap kondisi keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan sebagai dasar
pengambilan keputusan rasional. Indikator untuk melihat kinerja perusahaan adalah
melalui penjualan, laba usaha, laba bersih, laba per lembar saham serta deviden per
lembar saham.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor yang
mempengaruhi tinggi rendahnya nilai Z adalah EBIT, penjualan dan nilai buku hutang
yang diperoleh perusahaan. EBIT menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mengelola keuangan, perusahaan dengan kinerja yang baik mampu mengendalikan
pengeluaran dan pemasukan uang dalam proses operasional sehingga menghasilkan
nilai EBIT yang tinggi. Dengan EBIT yang tinggi, maka perusahaan masih memiliki
keuntungan yang cukup tinggi setelah dikurangi bunga dan pajak. Selain itu, diharapkan
dengan adanya dana yang berasal dari laba maka akan mengurangi ketergantungan
terhadap hutang.

Penjualan berpengaruh pada pemasukan perusahaan. Tingkat penjualan yang
tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi selera konsumen
sehingga tercipta loyalitas pelanggan. Tingkat penjualan yang tinggi selalu diiringi
dengan naiknya biaya operasional, oleh karena itu manajemen harus mampu
mengalokasikan dananya sebaik mungkin sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan
tidak melebihi keuntungan yang akan diperoleh.

Selanjutnya nilai buku hutang, yang kita dapatkan dengan menjumlah nilai
hutang lancar dengan nilai hutang jangka panjang. Semakin tinggi nilai hutang lancar
maka nilai modal kerja akan semakin kecil. Semakin tinggi nilai hutang jangka panjang,
maka semakin tinggi pula beban perusahaan serta semakin besar kemungkinan
kegagalan. Dengan demikian, bagi perusahaan yang berada dalam kondisi sehat dan
mengalami peningkatan laba maka akan lebih menekan penggunaan hutang untuk
membiayai aktivitas perusahaan.

Dari kelima perusahaan yang dianalisis, semua Nilai Z berada dalam kondisi
kebangkrutan, meskipun begitu nilai kebangkrutan beragam dari yang sangat parah
sampai hampir mendekati titik rawan kebangkrutan.  kondisi keuangan yang paling baik
adalah adalah PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. Dan sejak tahun 2003 nilai Z
sudah bertanda positif dan pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat secara
konsisten sampai hampir mendekati batas titik untuk rawan kebangkrutan. Posisi
berikutnya diikuti oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT. Barito Pasific Timber
Group Tbk dan PT. Daya Sakti Unggul Corporation Tbk yang memiliki nilai
berfluktuasi atau naik turun, dalam grafik perkembangannya terlihat perusahaan-
perusahaan ini mencoba melakukan upaya-upaya mengatasi kesulitan keuangan tetapi
tidak berhasil dengan optimal. Ini terlihat kenaikan nilai Z di tahun 2004 bagi PT. Daya
Sakti Unggul Corporation Tbk  dan tahun 2005 bagi Barito Pasific Timber Group Tbk.
Namun di tahun 2006 fluktuasi nilai Z keduanya menurun sedangkan PT. Sumalindo
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Lestari Jaya Tbk sempat menurun namun di akhir 2006 meningkat. Hal ini
mengisyaratkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan lebih fokus lagi terutama
perbaikan dalam internal perusahaan supaya mampu keluar dari kondisi bangkrut
menjadi kondisi rawan bahkan sehat.

Kondisi perusahaan terburuk adalah PT. Surya Dumai Industri Tbk, Selama
empat tahun terakhir, perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu
mengatasinya, berdasarkan data sejak tahun 2003 sampai tahun 2006 perusahaan ini
selalu mengalami penurunan nilai Z yang cukup besar. Ditambah nilai Z yang selalu
bertanda negatif sejak 2003 dan tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2006 perusahaan ini
mencapai titik terparah penurunan nilai Z yaitu -4,260. Hal ini tentu sangat
membahayakan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
perbaikan secepatnya baik itu hal yang mencakup eksternal dan internal perusahaan
supaya mampu keluar dari kondisi bangkrut menjadi kondisi rawan bahkan sehat.
Beberapa perbaikan tersebut diantaranya memperpanjang jatuh tempo dari hutang-
hutang perusahaan, melakukan perubahan struktur modal perusahaan, perbaikan dalam
manajemen, berusaha meningkatkan penjualan dengan memperbaharui strategi
pemasaran baik melalui media cetak maupun elektronik, mengatur ulang kebijakan
deviden dan sebagainya. Namun, apabila perusahaan tidak mampu melakukan
perbaikan tersebut maka sebelum perusahaan mengalami kerugian yang lebih banyak
lagi, akan lebih baik apabila perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain.

Kondisi keuangan perusahaan yang baik mencerminkan kinerja keuangan yang
baik, sebaliknya kondisi perusahaan yang buruk mencerminkan kinerja perusahaan yang
buruk pula. Manajemen dapat melakukan perbaikan dengan pengambilan keputusan
yang benar, tetapi apabila manajemen salah dalam mengambil keputusan maka akan
berdampak negatif bagi perusahaan. Dampak negatif tersebut diantaranya kerugian yang
berlarut-larut, turunnya nilai perusahaan, berkurangnya loyalitas pelanggan dan lainnya.

Peningkatan penjualan sangat baik bagi perusahaan, akan tetapi apabila
peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan liabilities maka tidak ada gunanya
karena dapat mengurangi laba yang akan diperoleh. Akan lebih baik apabila perusahaan
mengalihkan hutangnya pada modal sendiri (dalam bentuk saham-saham) sehingga
perusahaan tidak terbeban dengan hutang-hutang yang harus dibayar.

 V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis hasil dan Implementasi  yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Prediksi kebangkrutan berdasarkan analisis model Altman (Z-score) menunjukkan

bahwa semua perusahaan kayu yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama  2003-
2006 berada dalam kondisi Bangkrut/Kesulitan keuangan  dengan tingkat
kebangkrutan yang berbeda-beda. Tingkat kebangkrutan yang paling parah dialami
oleh PT. Surya Dumai Industri Tbk dengan nilai Z sebesar -4,260 sedangkan tingkat
kebangkrutan yang terkecil di alami oleh PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk
dengan nilai Z sebesar 1,718.

2. Analisis kinerja keuangan berdasarkan model Altman (Z-score) menunjukkan bahwa
secara umum perusahaan kayu yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 2003-
2006 belum menunjukkan  kinerja keuangan yang baik karena masih belum mampu
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keluar dari kondisi bangkrut. Namun jika dibandingkan satu sama lain, terjadi
perkembangan kinerja yang bervariasi. Perusahaan yang mengalami perkembangan
nilai Z yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan baik, perkembangan ini
dialami oleh PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. Perkembangan yang naik
turun menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik, ini terjadi pada PT.
Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT. Barito Pasific Timber Tbk  dan PT. Daya Sakti
Unggul Corporation Tbk. Sedangkan perkembangan Nilai Z yang semakin menurun
menunjukkan kinerja keuangan yang buruk, kondisi ini terjadi pada PT. Surya
Dumai Industri Tbk.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan peneliti

adalah :
1. Prediksi kebangkrutan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu

model yaitu model analisis diskrimina Altman (Z-score) dengan data keuangan
perusahaan selama 4 tahun.  Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya agar
didapatkan data yang lebih valid bisa menambahkan model lain seperti Trait
Recognition Model, Logit Model dan lain-lain dalam menganalisis kebangkrutan
dengan data keuangan perusahaan lebih dari 4 tahun.

2. Analisis kinerja perusahaan dalam penelitian ini di ukur dari  perkembangan nilai Z
score selama 4 tahun. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran
kinerja dengan teknik tambahan lain seperti common-size statement, analisa rasio
dan lain-lain dengan masa lebih dari
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