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Abstrak - Persaingan bisnis dan tuntutan dari konsumen 
semakin rumit, sehingga diperlukan upaya cerdas dari setiap 
pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 
mempertahan eksistensinya. Usaha Kecil Menengah (UKM) 
merupakan salah satu sektor yang dapat menopang 
perekonomian di Indonesia. Terbukti pada saat krisis melanda 
Indonesia tahun 1990-an, UKM mampu bertahan melewati 
krisis ekonomi dengan baik. (Mubarok & Faqihudin,2011). 
Namun tidak berarti UKM tidak memiliki kelemahan. Salah 
satu kelemahan mendasar adalah masalah ketertiban 
pencatatan usaha atau laporan keuangan. Masalah pencatatan 
masih sering diabaikan. Selain itu, pengerjaannya juga masih 
dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Masalah ini 
dapat menyebabkan ketidakcocokan antara hasil laporan 
dengan kenyataan dan juga menyebabkan kinerja dari ukm 
diragukan.  Di era informasi UKM diharapkan dapat 
memanfaatkan teknologi untuk membantu kinerja usahanya. 
Selain itu dengan menggunakan teknologi informasi 
diharapkan tidak ada lagi permasalahan dengan pencatatan 
usaha.  
 Tugas akhir bertujuan untuk membangun aplikasi untuk 
menganalisis laporan keuangan yang dapat menentukan 
apakah UKM berada pada kondisi sehat atau predikisi 
bangkrut.  Metode yang digunakan untuk melakukan analisis 
adalah metode altman. Hasil yang didapatkan akan menjadi 
informasi bagi para stakeholder mengenai kondisi terkini di 
UKM. Sehingga nantinya dapat dijadikan masukan kepada 
para investor untuk dapat berinvestasi di UKM tersebut. 
 
Kata Kunci:Analisis Laporan Keuangan, Metode Altman. 

I. PENDAHULUAN 
alam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu 
dianggap sebagai sektor yang memiliki peranan 

penting, karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor 
usaha kecil baik tradisional maupun modern. UKM bisa 
dianggap sebagai motor penggerak ekonomi RI. Tahun 2009 
ukm memberi sumbangan yang signifikan terhadap produk 
domestik bruto (PDB) sebesar 53%. Jumlah UKM pada 
tahun 2009 mencapai angka 51,26 juta unit. Dari hal ini 
dapat diketahui bahwa perekonomian di Indonesia ditopang 
oleh sektor UKM. Meningkatnya jumlah UKM secara 
kuantitas juga menyebabkan meningkatnya jumlah lapangan 
pekerjaan di Indonesia. 

Perkembangan UKM meningkat secara kuantitas tetapi 
tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Salah satu 
kelemahan mendasar adalah mengenai ketertiban pencatatan 
usaha. Pencacatan keuangan dan pembuatan laporan masih 
dilakukan secara manual. Yang dimaksud manual disini 
adalah pencacatan transaksi yang masih mengandalkan 
kertas. Hal ini sangat tidak efektif dan efisien selain itu akan 
mempersulit dalam proses pencarian transaksi maupun 
laporan keuangan. Sering terjadi kesalahan dalam 
pembuatan transaksi dan laporan secara manual apalagi 

dengan jumlahnya yang banyak. Perhitungan menjadi tidak 
akurat terlebih jika terjadi perubahan format laporan 
keuangan. Begitu juga ketika staff yang menangani 
keuangan keluar dan digantikan oleh orang lain. Pencatatan 
usaha ini penting untuk mengetahui bagaimana kondisi 
keuangan suatu usaha. Bagi pihak pengambil keputusan 
kondisi keuangan berguna untuk menganalisis kondisi di 
UKM. Selain itu juga dapat membantu pengusaha UKM 
untuk mngetahui kondisi perkembangan modal yang mereka 
tanamkan. Hal ini terjadi karena rendahnya kualitas SDM 
UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan 
teknologi, dan pemasaran. Di era informasi, pemanfaatan 
teknologi dapat menunjang pekerjaan menjadi lebih efekttif 
dan efisien. Tugas akhir bertujuan untuk membangun 
aplikasi untuk menganalisis laporan keuangan UKM. 
Sehingga didapatkan informasi mengenai kondisi keuangan 
UKM dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan selanjutnya. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Usaha Kecil Menengah 
Menurut Kementriam Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), 
termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang 
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 
memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 
10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Menurut Badan Pusat statistik definisi UKM berdasarkan 
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha 
yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 
orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang 
memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. 

UKM merupakan salah satu sektor usaha yang 
mempunyai andil besar dalam memajukan perekonomian 
bangsa. UKM terbukti dapat memberikan kontribusi dalam 
menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang tidak 
mampu disediakan oleh pemerintah dari sector usaha 
formal. Pada saat krisi melanda bangsa Indonesia tahun 
1990-an, UKM merupakan salah satu sektor usaha yang 
mampu bertahan dan melewati krisis ekonomi dengan baik 

B. Akuntansi 
Akuntansi ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa,  

didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang menyediakan 
informasi yang diperlukan dan mengevaluasi kegiatan suatu 
entitas atau transaksi yang bersifat keuangan (finansial). 

Kegunaan informasi akuntansi antara lain untuk 
membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan 
pengawasan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang 

PENERAPAN ALTMAN ZSCORE UNTUK 
ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN UKM 

Annisa Fajrin Inayanti, Erma Suryani dan Bambang Setiawan 
Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Jl. Raya ITS, Surabaya 60111 
E-mail: erma@is.its.ac.id 

D



JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-5 
 

2

tepat oleh manajemen. Selain itu, 
sebagai pertanggungjawaban entitas kepada para investor, 
kreditor,pemerintah, dan sebagainya 

 Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, 
akuntansi dapatd idefinisikan sebagai proses pencatatan, 
penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan 
data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa dilihat, bahwa 
akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut 
berbagai macam kegiatan,sehingga pada dasarnya akuntansi 
harus mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau 
relevan dengan keputusan yang akan diambil. 
Memroses atau menganalisis data yang relevan. Mengubah 
data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan. 

C. Siklus Akuntansi 
Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan 

keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. 
Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi, sampai 
penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode.  

 
Gambar 1 Siklus Akuntansi 

 
Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan bahwa siklus 

akuntansi adalah sebagai berikut: 
1. Pencatatan data ke dalam dokumen dokumen 

trnaksaksi 
2. Penjurnalan yaitu menganalisis dan mencatat 

transaksi dalam jurnal. 
3. Melakukan posting ke buku besar yaitu 

memindahkan debet dan kredit dari jurnal ke buku 
besar dan dikelompokan sesuai dengan akun yang 
sama. 

4. Penyususan neraca saldo yaitu menyiapkan neraca 
saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar. 

5. Pembuatan laporan keuangan berdasarkan buku 
besar dan neraca saldo. Seperti laporan neraca, 
laporan laba rugi, dan analisis profitabilitas.  

D. Siklus Akuntansi Program Aplikasi Akuntansi Microsoft 
Excel 
Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft 
Excel ini siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus 
akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Dalam 
siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan 
bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian data jurnal 
diposting ke buku besar. Dari buku besar dipindahkan ke 
neraca saldo. Setelah itu dari berdasarkan data neraca 

dibuatlah laporan keuangan. Jika digambarkan secara 
sederhana siklus akuntansi program aplikasi menggunkan 
microsft excel adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2. 1 Siklus Program Akuntansi (Yani) 

 
Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft 
Excel ini siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus 
akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Dalam 
siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi berdasarkan 
bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian data jurnal 
diposting ke buku besar. Dari buku besar dipindahkan ke 
neraca saldo. Setelah itu dari berdasarkan data neraca 
dibuatlah laporan keuangan. Jika digambarkan secara 
sederhana siklus akuntansi program aplikasi menggunkan 
microsft excel adalah sebagai berikut: 
 
Menu Dan Fungsi Yang Digunakan 
Mnurut Yani, beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft 
excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Menu Data Form 
Menu ini digunakan untuk membantu pengguna 
dalam memasukkan data ke dalam format yang 
sudah disiapkan sebelumnya. 

2. Menu Data Filter, Advanced Filter 
Menu ini digunakan untuk melakukan pencarian 
data beradasarkan criteria yang diingingkan dari 
suatu kumpulan data yang tersedia (data query). 

3. Menu Copy Paste 
Menu ini digunakan untuk menyalin data dari suatu 
data range ke data range tertentu. 

4. Menu Format Cells Coloumn Hide 
Menu ini digunkan untuk menyembunyikan kolom 
data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan 
data. 

5. Fungsi SUM 
Untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada 
suatu range data. 

6. Fungsi Logika IF 
Fungsi ini digunakan untuk menentukan suatu 
keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat 
tertentu. Biasanya selalu dikombinasikan dengan 
beberapa operator seperti operator perhitungan, 
opereator perbandingan, operator relasi, operator 
logika. 

7. Fungsi Arimatika 
Fungsi ini digunakan untuk membuat formula yang 
berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. 

8. Fungsi Pembacaan Tabel VLOOKUP 
Fungsi ini digunakan untuk membaca suatu nilai yang ada 
pada suatu range data tabel yang digunakan. Untuk 
mengikat atau mengabsolutkan nilai yang ada dalam suatu 
tabel yang ada digunakan tombol fungsi F4. 
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E. Metode Altman Z-Score 
Metode yang digunakan untuk menganalisis laporan 
keuangan ialah metode Altman Z-Score. Altman 
menemukan ada lima rasio keuangan yang dapat digunakan 
untuk menilai apakah perusahaan dikatakan sehat atau tidak 
sehat atau menuju kebangkrutan. Lima rasio yang digunakan 
diformulasikan sebagai berikut. 
퐙퐒퐜퐨퐫퐞 = ퟎ.ퟎퟏퟐ훘ퟏ +  ퟎ.ퟎퟏퟒ훘ퟐ + ퟎ.ퟎퟑퟑ훘ퟑ

+ ퟎ.ퟎퟎퟔ훘ퟒ +  ퟎ.ퟗퟗퟗ훘ퟓ (1) 

Keterangan: 
χ1 = Modal kerja terhadap total harta 
χ2 = Laba yang ditahan terhadap total harta 
χ3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga  terhadap total 
harta 
χ4 = Nilai pasar sendiri terhadap nilai buku dari hutang 
χ5 = Pendapatan terhadap total harta 
 
Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 
perusahaan dengan model ini adalah, perusahaan yang 
mempunyai skor Z > 2,99 diklasifikasikan sebagai 
perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai 
skor Z < 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial 
bangkrut. Selanjutnya skor antara 1,81 sampai 2,99 
diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau 
daerah kelabu, dengan nilai “cut-off” untuk indeks ini adalah 
2,675. 
 
Altman juga mengembangkan rumus alternatif bagi 
perusahaan yang tidak go-public. Perusahaan ini tidak 
memiliki nilai pasar sendiri yang didefinisikan di variabel 
χ4. Maka nilai pasar sendiri digantikan dengan nilai pasar 
ekuitas terhadap nilai buku dari hutang. Tugas akhir 
menggunakan merode altman kedua untuk menganalisis 
keuangan. 
퐙퐒퐜퐨퐫퐞 = ퟎ.ퟕퟏퟕ훘ퟏ +  ퟎ.ퟖퟒퟕ훘ퟐ + ퟑ.ퟏퟎퟕ훘ퟑ

+ ퟎ.ퟒퟐퟎ훘ퟒ +  ퟎ.ퟗퟗퟖ훘ퟓ (2) 

Keterangan: 
χ1 = Modal kerja terhadap total asset 
χ2 = Laba yang ditahan terhadap total asset 
χ3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga  terhadap total 
asset 
χ4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang 
χ5 = Pendapatan terhadap total asset 
 
Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 
perusahaan dengan model ini adalah, perusahaan yang 
mempunyai skor Z > 2,90 diklasifikasikan sebagai 
perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai 
skor Z < 1,20 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial 
bangkrut. Selanjutnya skor antara 1,20 sampai 2,90 
diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau 
daerah kelabu. 
 Rasio Keuangan yang digunakan dalam metode altman 

χ1 =
푎푘푡푖푣푎 퐿푎푛푐푎푟 − ℎ푢푡푎푛푔 푙푎푛푐푎푟

푡표푡푎푙 푎푠푠푒푡  (3) 

 

χ2 =
푙푎푏푎 푑푖푡푎ℎ푎푛
푡표푡푎푙 푎푠푠푒푡  (4) 

 

χ3 =
푃푒푛푑푎푝푎푡푎푛 푠푒푏푒푙푢푚 푝푎푗푎푘 푑푎푛 푏푢푛푔푎

푡표푡푎푙 푎푠푠푒푡
 (5) 

 

χ4 =
푛푖푙푎푖 푝푎푠푎푟 푒푘푢푖푡푎푠
푛푖푙푎푖 푏푢푘푢 ℎ푢푡푎푛푔

 (6) 

 

χ5 =
푝푒푛푑푎푝푎푡푎푛
푡표푡푎푙 푎푠푠푒푡

 (7) 

 
X1 Modal Kerja Terhadap Total Asset 
rasio Modal Kerja terhadap total asset sering diremukan 
dalam studi tentang permasalahan perushaan. Rasio ini 
merupakan ukuran dari aktiva lancar perusahaan terhadap 
total kapitalisasi. Modal kerja didefiniskan sebagai selisih 
antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Perusahaan  
yang menagalami kerugian, secara konsisten akan 
menyusutkan jumlah aktiva lancar terhadap total aktiva. 
Dari ketiga rasio likuiditas yang diuji oleh Altman, Rasio ini 
terbukti membantu untuk mengevaluaasi kesehatan 
perusahaan. Sedangkan dua rasio lainnya yaitu  rasio lancar 
dan rasio cepat ditemukan tidak terlalu membantu untuk 
mengevaluasi kesehatan perusahaan. 
 
X2 Laba Ditahan Terhadap Total Asset 
Laba ditahan merupakan akun yang melaporkan jumlah 
pendapatan yang diinvestasikan kembali atau kerugian 
perusahaan selama berdiri. akun ni merujuk kepada laba 
yang diraih. Rasio ini merupakan profitabilitas kumulatif 
dari waktu ke waktu. Usia perusahaan secara implisit 
berpengaruh teradap rasio ini. Sebagai contoh, sebuah 
perusahaan yang relatif masih muda mungkin akan 
memperoleh rasio laba ditahan / total aset rendah. Hal ini 
dikarenakan perusahaan tidak memiliki waktu yang lama 
untuk membangun keuntungan kumulatifnya. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan  muda agak 
didiskriminasi dalam analisis ini, dan hasilnya 
diklasifikasikan sebagai bangkrut akan relatif lebih tinggi 
dari perusahaan-perusahaan yang telah berdiri lama. Rasio 
laba ditahan terhadap total asset berguna untuk mengukur 
leverage perusahaan. Perusahaan dengan nilai laba ditahan 
yang tinggi terhadap total aset, telah membiayai aset mereka 
melalui retensi keuntungan. 
 
X3 Pendapatan Sebelum Pajak dan Bunga Terhadap 
Total Asset 
Rasio ini merupakan ukuran produktivitas sebenarnya dari 
aset perusahaan terlepas dari pajak atau faktor leverage. 
Karena keberadaan utama sebuah perusahaan didasarkan 
pada kekuatan produktif dari aktiva, rasio ini cocok untuk 
studi yang berhubungan dengan kegagalan perusahaan. 
Selanjutnya, insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 
terjadi saat total kewajiban melebihi penilaian wajar aset 
perusahaan dengan nilai ditentukan oleh kekuatan produktif 
aset. 
 
X4 Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang 
ekuitas diukur dengan kombinasi dari semua nilai pasar 
ekuitas. Ukuran tersebut menunjukan seberapa banyak nilai 
aktiva perusahaan dapat menurun (diukur dengan nilai pasar 
ekuitas ditambah hutang) Sebelum liabilitas melebihi aktiva 
dan perusahaan menjadi bangkrut. Rasio ini menambahkan 
dimensi pasar ekuitas dimana studi lain mengenai 
kebangkrutan tidak mempertimbangkan rasio ini. 
 
X5 Pendapatan terhadap total asset  
Rasio ini merupakan rasio standard keuangan yang 
menggambarkan kemampuan menghasilkan penjualan 
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berdasarkan aset perusahaan yang dimiliki. rasio ini adalah 
salah satu kapasitas manajemen dalam menghadapi kondisi 
yang kompetitif. Rasio terakhir ini adalah rasio yang cukup 
penting karena merupakan rasio paling signifikan secara 
individual. Bahkan berdasarkan uji signifikansi statistik 
univariat tidak akan muncul sama sekali. Namun karena 
hubungkan yang unik untuk variabel lain dalam model. 
Rasio penjualan terhadap total rasio menempati posisi kedua 
dalam kontribusinya terhadap kemampuan membedakan 
keseluruhan model. 
 
Rasio –rasio ini yang digunakan untuk menganalisis laporan 
keuangan suatu perusahaan dalam keadaan sehat atau 
dideteksi mengalami kebangkrutan. Menurut, manajemen 
keuangan rasio-rasio yang digunakan dalam metode Altman 
ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu: 
a. rasio likuiditas yang terdiri dari x1 

b. rasio profitabilitas yang terdiri dari x2 dan x3 
c. rasio aktivitas yang terdiri dari x4 dan x5. 

III. HASIL DAN ANALISA 
Hal pertama yang dilakukan adalah memasukan Daftar 

akun dan data transaksi ke dalam aplikasi. Sehingga 
didaptkan laporan keuangan. Setelah itu melakukan 
perhitungan dengan aplikasi yang telah disesuaikan dengan 
metode altman.Hasil dari laporan keuangan yang diolah 
sesuai dengan tabel 1 berikut 
Tabel 1 Tabel Hasil Analisis Altman ZScore 

METODE ALTMAN Z-SCORE 

  X1 X2 X3 X4 X5 Z-Score Kondisi 

Januari 0.37 0.24 0.45 0.11 2.22 4.14 sehat 

Februari 0.44 0.27 0.49 0.13 3.44 5.55 sehat 

Maret 0.49 0.31 0.57 0.17 3.31 5.77 sehat 

April 2.72 1.83 3.26 -0.31 17.78 31.24 sehat 

Mei 0.28 0.30 0.51 0.16 4.24 6.34 sehat 

Juni 0.40 0.30 0.54 0.16 3.23 5.49 sehat 

Juli -0.06 0.06 0.60 0.04 2.55 4.43 sehat 

Agustus 0.59 0.38 0.80 0.24 3.63 6.96 sehat 

September 0.50 0.31 0.67 0.17 2.60 5.35 sehat 

Oktober 0.46 0.30 0.66 0.17 2.94 5.63 sehat 

November -0.35 -0.29 -0.62 -0.06 -2.22 -4.66 
potensial 
bangkrut 

Desember -1.60 0.43 1.95 0.13 14.55 19.85 sehat 
 

 
Gambar 2 Grafik ZScore 

Berdasarkan tabel 1 UKM dikatakan sehat apabila melihat 
dari perhitungan Zscore. UKM mencapai nilai ZScore 
tertinggi pada bulan April sebesar 31.23704. Hal ini 
dikarenakan UKM dapat memanfaatkan total aktiva yang 
dimiliki sebesar  45,393,515 untuk memperoleh pendapatan 
secara maksimal yaitu  806,911,360.12.UKM Mencapai 
nilai ZScore terendah pada bulan November hal ini 
dikarenakan nilai Total Aktiva yang mencapai minus. 
Manajer keuangan harus berhati-hati untuk mengelola asset 
berupa uangnya baik itu yang terletak dibank atau pun tidak. 
karena jika pengeluaran kas tersebut besar, akan 
berpengaruh kepada akun lain. Selain itu juga berdampak 
pada penilaian kondisi keuangan. UKM berpotensial 
mengalami kebangkrutan. 
Kondisi Kembali membaik pada bulan Desember. Nilai 
ZScore mencapai 19.85346. Terlihat bahwa UKM berusaha 
memperbaiki kondisi dengan cara meningkatkan pendapatan 
maksimal.  Dengan menggunakan metode altman ZScore. 
Nilai pendapatan suatu UKM sangat mempengaruhi kondisi 
suatu UKM. Semakin Tinggi pendapatan yang diperoleh 
akan semakin tinggi nilai ZScore selama nilai total aktiva 
tidak minus. 

IV. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan uji coba dan analisis 
terhadap aplikasi yang dibuat, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Modul analisis kesehatan keuangan berdasar 

metode Altman ZScore sudah berjalan sesuai 
dengan tujuan penelitian. 

2. Dari ujicoba pada studi kasus UKM 'xyz' 
didapatkan kondisi keuangan UKM tergolong 
"Sehat" dengan nilai Zscore rata-rata diatas 2.90 

1. Nilai Rasio pendapatan terhadap total harta (X5) 
sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan 
Altman ZScore. 
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