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ABSTRACT 

 

This study was conducted to analyze the level of corporate bankruptcy with the Altman's Z-
Score and stock returns to see the influence of these variables on both agriculture and mining 
company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) by analyzing the consolidated financial 
statements in the period 2009-2012 four . Types of research used in this study is a quantitative 
study using descriptive statistical data analysis, the classical assumption, hypotheses and 
multiple regression using SPSS version 21, which is presented in the form of tables and graphs. 
The samples in this study were 117 samples with 31 issuers. Based on the analysis it can be 
concluded that all the data that is used to qualify the BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) 
and there is the influence of the Z-Score with Return of shares that can be proven by looking at 
the results obtained SPSS. (Mn). 
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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kebangkrutan perusahaan dengan metode Altman’s 
Z-Score dan return saham untuk melihat pengaruh kedua variable tersebut pada perusahaan sektor 
pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menganalisis laporan 
keuangan konsolidasi dalam empat  periode yaitu 2009-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam 



penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik deskriptif, uji 
asumsi klasik, hipotesis dan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21 yang 
disajikan dalam bentuk table dan grafik. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 117 sampel dengan 31 
emiten. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data yang digunakan 
memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dan terdapat pengaruh antara Z-Score dengan 
Return saham yang dapat dibuktikan dengan melihat hasil SPSS yang diperoleh. (Mn). 
 
 

Kata kunci: Altman Z-Score, return saham, sektor pertanian dan pertambangan. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 
perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang tepat. Dari laporan keuangan dapat dianalisis kondisi yang dialami perusahaan dalam 
keadaan sehat atau kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang sangat esensial harus diwaspadai oleh 
perusahaan karena jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan terus menerus perusahaan dapat 
dikatakan dalam kondisi bangkrut atau perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. 
Peneliti menggunakan metode Altman’s Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan 
lima variable yang merupakan salah satu model analisis yang diciptakan oleh Edward I. Altman dengan 
tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. Selain itu model Altman’s Z-Score 
diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu predikat perusahaan sehat, predikat perusahaan yang 
mendekati kebangkrutan (grey area), dan predikat perusahaan mengalami kebangkrutan yang harus 
diwaspadai. 

Untuk mencegah kebangkrutan dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja keuangannya yaitu 
dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan 
dapat diperoleh informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan, dan 
informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat 
dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan dan hasil penilaian kinerja keuangan ini 
nantinya dapat diidentifikasikan apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak selama kurung waktu 
tertentu. 

Return saham perusahaan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau jual akan 
memberikan tingkat return yang sesuai dengan tingkat return yang diharapkan. Analisis nilai saham 
penting dilakukan oleh seorang investor, terutama berkaitan dengan dividen dan earning yang diharapkan 
dari perusahaan di masa yang akan datang. Besarnya dividen dan earning yang diharapkan dari suatu 
perusahaan akan tergantung dari prospek keuntungan yang dimiliki perusahaan. Karena prospek 
perusahaan sangat tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba. 

Dari info berita resmi statistik (Badan Pusat Statistik) sektor utama Indonesia adalah perusahaan 
pada sektor pertanian dan pertambangan. Dampak krisis keuangan global mulai merembet ke sektor 
pertambangan nasional. Untuk itu, seluruh pihak terkait diminta merumuskan solusi terbaik agar 
perusahaan tambang nasional tidak mengalami kebangkrutan. Antisipasi harus dilakukan mengingat 
sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap 
jutaan tenaga kerja. Berdasarkan data yang ada, hingga September 2008 sektor pertambangan 
berkontribusi sebesar 11,54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 142,1 triliun. Bila 



sektor pertambangan sampai bangkrut, hanya akan menambah beban pemerintah seiring potensi 
bertambah banyaknya jumlah pengangguran. Sepanjang 2009 sektor pertambangan mencatat 
pertumbuhan cukup tinggi. Dari pertumbuhan 0,7 persen pada 2008, sektor ini berhasil mencatat 
pertumbuhan 4,4 persen pada 2009. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa sektor 
pertambangan berkembang cukup pesat. Sektor pertambangan menjadi penyelamat ekspor RI, sehingga 
penurunan kinerja tersebut tidak terlalu tajam. 

Tahun 2010 pertumbuhan Indonesia sudah di atas 6%. Pertumbuhan Indonesia biasanya 
disokong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Tetapi tahun 2012 sektor pertanian Indonesia 
kalah besar dibandingkan sektor lainnya hal ini diakibatkan konsep resources booming di pertambangan. 
Resources booming adalah naiknya presentasi nilai pertambangan di mata masyarakat, sehingga hal ini 
berefek pada kinerja dan upah yang diterima pekerja tambang. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 
2010 sebesar 15,29% dan tahun 2012 14,44% sedangkan untuk sektor pertambangan sebesar 11,16% 
pada tahun 2010 dan 11,78% pada tahun 2012. 

Tinjauan Pustaka 

Sanobar Anjum (2012) dengan judul makalah “Business bankruptcy predicition models : A 
significant study of the Altman’s Z-score model“. Penelitian menjelaskan secara rinci studi yang 
dilakukan oleh Altman untuk memprediksi kebangkrutan bisnis. Dan diperoleh Altman’s Z-Score Model 
dapat diterapkan ke ekonomi modern. Larry Kochard (2013) dengan judul makalah “Using a Z-
score Approach to Combine Value and Momentum in Tactical Asset Allocation” Dalam model alokasi 
aset taktis gabungan, modifikasi ini momentum bertindak sebagai mekanisme sederhana. Model 
gabungan ini mengambil keuntungan dari kedua efek momentum jangka pendek dan jangka panjang 
berarti-reversi dalam penilaian untuk mencapai kinerja portofolio secara keseluruhan unggul.  

Allan G. Timmerman (2013) dengan judul makalah “Forecasting Stock Returns Under 
Economic Constraints”. Kendala ekonomi digunakan untuk memodifikasi distribusi dari parameter 
pengembalian regresi prediksi. Dari penelitian ini diperoleh bahwa kendala ekonomi sistematis 
mengurangi ketidakpastian dan ekonomi kinerja perkiraan out-of-sample. Happy Widyawati (2012) 
dengan judul makalah “Pengaruh Ratio Profitabilitas dan Leverage Terhadap Return Saham (Studi Kasus 
Pada Industri Automotive dan Alliend Product yang Listed di BEI). Diperoleh hasil ROA tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan ROE mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap return saham dan DTA mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Butet Agrina Kurniawanti (2012) dengan judul makalah “Analisis Penggunaan Altman  Z-Score 
Untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 
Periode 2007-2011.” Hasil penelitian diperoleh analisis Z-Score terdapat tiga perusahaan yang berada 
pada kategori sehat, satu perusahaan yang berada di grey area, dan satu perusahaan berada pada kategori 
bangkrut dan tidak terdapat satupun perusahaan yang mengalami rating naik dan menurun. Hilda Nia 
Ferbianasari (2012) dengan judul jurnal “Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model 
Altman (Z-Score) Pada Perusahaan Kosmetik Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia” peneliti meneliti 
dengan menggunakan altman Z-Score selama tiga tahun yaitu periode 2009-2011dan diperoleh bahwa 
tidak ada yang menunjukkan kebangkrutan namun PT Mustika Ratu Tbk dan PT Martina Berto Tbk 
berada di wilayah abu-abu (grey area). 

 

Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apakah Altman Z-Score memiliki pengaruh 
terhadap return saham pada perusahaan sector pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009-2012. 

 

Tujuan Penelitian 



Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan sektor 
pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan menggunakan Altman’s Z-Score, menganalisis 
return saham pada masing-masing perusahaan dengan mengambil harga saham harian dan menganalisis 
pengaruh Altman’s Z-Score terhadap return saham. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

 

Desain penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan dimensi waktu penelitian urutan 
waktu (time series) dengan menggunakan 4 periode yaitu: periode 2009 – 2012, metode pengumpulan 
data dengan metode tidak langsung, yaitu: dengan menggunakan data arsip yang terdapat pada Bursa Efek 
Indonesia www.idx.co.id dan dari situs yahoo finance www.finance.yahoo.com dan unit analisis (unit of 
analysis) adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI).  
 

Penentuan Jumlah Sampel 

Dalam penelitian ini, sample yang akan menjadi pengamatan adalah perusahaan sektor pertanian 
dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Penentuan jumlah 
sampel dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk sekaligus membatasi penelitian yang dilakukan. 
Adapun kriteria yang akan dijadikan sample yaitu: 

1. Perusahaan yang telah go-public di Bursa Efek Indonesia, yang mana laporan keuangan 
perusahaan telah listed atau tercatat pada tahun 2008 karena yang akan dijadikan sampel dimulai 
dari awal tahun 2009. 

2. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang sudah memiliki kelengkapan data baik pada 
laporan keungan maupun harga saham. 

 

 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis sebagai berikut : 
1. Data Statistik Deskriptif,  
2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas,  
b. Uji Multikolinieritas,  
c. Uji Autokorelasi,  
d. Uji Heteroskedastisitas,  

3. Uji Hipotesis,  
4. Uji Regrasi Berganda  

a. Uji F,  
b. Uji t, dan  
c. Koefisien Determinasi   

Dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 21. 

 



HASIL DAN BAHASAN 

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Tabel 1 Statistik Deskripsi Z-Score 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

ZScore 117 -3.54 6.82 1.7429 1.54991 

ReturnShm 117 -.0261 .0313 .001271 .0098088 

Valid N (listwise) 117     

 

Hasil analisis deskriptif Z-Score dengan SPSS dari penelitian ini, dijelaskan bahwa nilai 
minimum Z-Score pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sebesar -3.54 yang dimiliki oleh  
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk pada tahun 2009 artinya kondisi kesehatan perusahaan yang 
paling tidak baik atau financial distress dan nilai maksimum sebesar 6.82 dimiliki oleh PT J Resources 
Asia Pasific Tbk pada tahun 2010 artinya diatas 2,99 menunjukkan kondisi kesahatan perusahaan sehat 
(tidak kebangkrutan). 

 Nilai rata-rata (mean) pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sebesar 1.716 artinya 
rata-rata dari keseluruhan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2009-2012 kurang dari 
1,8 yang menjelaskan bahwa dari memiliki indikasi menghadapi ancaman financial distress atau kondisi 
keuangan yang sangat buruk pada perusahaan tertentu dan standar deviasi diperoleh sebesar 1.54991 
menunjukkan penyebaran rata-rata dari sampel dan standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil 
dibandingkan mean, maka mean merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data. 

Hasil analisis deskriptif return saham pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan, nilai 
minimum sebesar -0.0261 dimiliki oleh perusahaan PT Bisi International Tbk, nilai maksimum sebesar 
0.0313 dimiliki oleh perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk, nilai rata-rata sebesar 0.00127 dan standar 
deviasi sebesar 0.00980 menunjukkan penyebaran rata-rata dari sampel dan standar deviasi memiliki nilai 
yang lebih besar dibandingkan mean, maka standar deviasi merupakan representasi yang baik dari 
keseluruhan data. 

 

 Tabel 2  Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 117 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .00959249 

Most Extreme Differences 
Absolute .106 
Positive .086 
Negative -.106 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.149 
Asymp. Sig. (2-tailed) .143 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Hasil Kolmogrov-Smirnov (K-S) untuk variabel independen Z-Score dan variable depernden 
return saham pada tabel diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansi 
variabel dependen lebih dari α=0.05 yaitu α=0.143. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang 



digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dimana tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa 
hipotesis nol tidak di tolak yang berarti data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal dan 
selanjutnya dapat digunakan untuk analisis regresi. 

 

 

Gambar 1 Grafik Histogram 

 

 
Berdasarkan gambar histogram diatas dapat dilihat bahwa variabel independen Z-Score dan 

variabel deperden return saham nilai residual membentuk kurva normal dengan sangat baik. Dimana 
garfik histrogram tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, dapat disimpulkan bahwa residual data 
memenuhi asumsi kenormalan. 
 

 

 

Gambar 2 Grafik Normal P-Plot 

 

 

Dari analisis kurva diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar diagram dan mengikuti 
model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi 
normal sehingga uji normalitas terpenuhi. 



Tabel 3 Hasil Multikolinieritas dengan VIF 

                                                                      Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) .004 .001    

ZScore -.001 .001 -.209 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: ReturnShm 

 

Dari hasil output SPSS di atas terlihat bahwa tolerance value Z-Score diatas 0,1 yaitu sebasar 
1.00 dan  nilai VIFnya dibawah 10 yaitu sebsar 1.00 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 
terjadi multikolinieritas antara variabel bebas. 

 
 

Tabel 4 Hasil Autokolerasi 

 
 

 
Berdasarkan  hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh adalah 

sebesar 1.985. Nilai ini dibandingkan dengan tabel Durbin Watson  dimana taraf siginifikansi 5% dengan 
jumlah pengamatan (n) 117 dan jumlah variabel independen (k) 1  diperoleh nilai dL sebesar  1.6812 
sehingga nilai 4-dL sebesar 2.318 dan nilai dU 1.7156 sehingga nilai 4-dU sebesar  2.2844. Nilai Durbin 
Watson diantara nilai dU dan 4-dU maka dU<d<4-dU artinya tidak terjadi autokorelasi positif maupun 
negatif. 

 
 

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, variabel independen Z-Score dan return saham terlihat 
bahwa titik-titik menyebar acak serta tersebar baik diatas  maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi  heterokedastisitas. 



Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) .003 .001  1.955 .045   

ZScore -.001 .001 -.165 -1.543 .126 1.000 1.000 
a. Dependent Variable: ReturnShm 

 

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= 0,003 – 0,001 X1 + ε 

Dimana :   

Y = Return saham 
α = Konstanta 
b1 = Koefisien Regresi 
X1 = Z-Score 
ε = Error atau variabel pengganggu 

Keterangan : 

1. Konstanta (α) sebesar 0,003 menunjukkan bahwa apabila variabel independen Z-Score bernilai 0 
maka  nilai variabel dependen sebesar 0,003. 

2. b1 sebesar -0,001 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Z-Score sebesar 1% maka akan 
diikuti oleh penurunan return saham sebesar 0.1% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

 
 

Tabel 6 Koefisien Determinasi (R2) Z-Score 

 
 
Dari tampilan output SPSS model summary besarnya R Square adalah 0,044; hal ini berarti 4,4% 

variabel return saham dapat dijelaskan oleh variabel independen Z-Score dan sisanya dipengaruh oleh 
variabel lain diluar model. Dan Standard Error of Estimate (SEE) sebesar 0,0096341 artinya semakin 
tepat variabel dalam memprediksi variabel dependen karena mendekati nilai 0. 

 

 

Tabel 7 Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression .000 1 .000 5.245 .024b 
Residual .011 115 .000   

Total .011 116    
a. Dependent Variable: ReturnShm 
b. Predictors: (Constant), ZScore 

 
 



Tabel anova diatas menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,245 dan F tabel sebesar 3.92. F hitung > F 
tabel maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh atau secara simultan Z-Score berpengaruh terhadap return 
saham. 

 
 

Tabel 8 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

                                                                             Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .004 .001  2.661 .009 
ZScore -.001 .001 -.209 -2.290 .024 

a. Dependent Variable: ReturnShm 
 
 
Pada kolom Cofficients model 1 terdapat thitung -2.290 dengan ttabel  ±1,6789. Jadi thitung > ttabel 

maka Ho ditolak artinya Z-Score memiliki kontribusi terdapat return saham atau terdapat pengaruh antara 
variabel Z-Score dan return saham. Nilai t negatif menunjukkan bahwa Z-Score mempunyai hubungan 
yang berlawanan arah dengan return saham. 
 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Simpulan 

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik 
sehingga dapat dilakukan pengujian regresi dan uji lainnya. Persyaratan uji asumsi yaitu BLUE (Best 
Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat multikolinieritas, tidak terdapat autokorelasi, dan tidak 
terdapat heteroskedastisitas serta memenuhi asumsi normalitas, maka hasil analisis yang dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
 Dari hasil kesimpulan diatas pada penelitian ini dapat disimpulkan dibawah ini : 

1. Altman’s Z-Score, peneliti membagi perusahaan menjadi 3 area dimana area merah artinya 
perusahaan terancam mengalami kebangkrutan, kuning artinya perusahaan harus berhati-hati jika 
tidak melakukan perbaikan perusahaan akan terancam bangkrut (grey area) dan hijau artinya 
kondisi perusahaan dalam keadaan tidak mengalami kesulitan keuangan atau aman. Berikut 
nama-nama perusahaan : 

a. Hijau : PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, 
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT Central Omega 
Resources Tbk (merah ke hijau), PT Mitra Investindo Tbk (merah ke hijau), PT 
Resources Alam Indonesia Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

b. Kuning : PT Bisi International Tbk dan PT Elnusa Tbk,  

c. Merah : PT Gozco Plantation Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, PT Tunas Baru Lampung 
Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk,  PT Central Proteinaprima Tbk,  PT Dharma 
Samudera Fishing Industries Tbk, PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT Energi Mega Persada 
Tbk, PT Medco Energi International Tbk, PT Radiant Utama Interinsco Tbk, PT Citra 
Kebun Raya Agri Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT J Resources Asia Pasific Tbk, PT 
Citatah Tbk, PT ADORA ENERGY Tbk, PT ATPK Resources Tbk, PT Bumi 



Resources Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Samindo Recources Tbk, PT Perdana 
Karya Perkasa Tbk dan PT Petorsea Tbk. 

2. Untuk return saham, peneliti pun melakukan hal yang sama yaitu membagi menjadi 3 area yaitu 
hijau artinya tingkat pengembalian saham kepada investor tinggi dimana peneliti 
menggolongkan berdasarkan hasil perhitungan dimana nilai minus kurang atau sama dengan 1 
dari ke-4 periode (2009-2012), area kuning artinya tingkat pengembalian saham kepada investor 
dalam kategori sedang (nilai minus sebanyak 2 dari periode 2009-2012 dalam satu perusahaan) 
dan merah artinya tingkat pengembalian saham kepada investor dalam kategori sulit (nilai minus 
lebih dari 2 dari periode 2009-2012 dalam satu perusahaan). Berikut nama-nama perusahaan : 

a. Hijau : PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk,  PT Ratu Prabu 
Energi Tbk, PT Elnusa Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Radiant Utama 
Interinsco Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT 
Vale Indonesia Tbk, dan PT J Resources Asia Pasific Tbk, PT ATPK Resources Tbk, 
dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk 

b. Kuning : PT Gozco Plantation Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, PT Central Proteinaprima 
Tbk, PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, PT Bisi International Tbk, PT 
Medco Energi International Tbk, PT Citra Kebun Raya Agri Tbk, PT Central Omega 
Resources Tbk, PT Citatah Tbk, dan PT Mitra Investindo Tbk, PT Bumi Resources 
Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Resources Alam Indonesia Tbk, PT Samindo 
Resources Tbk, dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

c. Merah : PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Tunas Baru Lampung 
Tbk, PT ADARO ENERGY Tbk dan PT Petrosea Tbk. 

3. Pengaruh Z-Score terhadap return saham diperoleh hasil bahwa : 

Z-score memiliki pengaruh terhadap terhadap Return saham pada perusahaan sektor pertanian 
dan pertambangan. 

 

Saran 

 

Saran untuk perusahaan  

 Meskipun sektor pertanian dan pertambangan  ada yang dinyatakan mengalami  financial 
distress maupun tidak, tetap  perlu adanya suatu langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya 
kondisi kesulitan keuangan pada suatu perusaahan dimana antisipasi itu diperlukan untuk tetap menjaga 
kondisi perusahaan agar tetap berada pada kriteria non-bankrupt (tidak bangkrut) dalam masa-masa yang 
akan datang. Langkah-langkah tersebut meliputi: 

1. Mempertahankan usahanya dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan menerapkan strategi-
strategi usaha yang dinamis, sehingga perusahaan dapat tetap berjalan dan tetap memiliki daya 
saing. 

2. Kerugian yang pernah dialami perusahaan dapat menjadi penentuan kebijakan dalam 
pengelolaan perusahaan, sehingga publik dapat memberikan rasa percaya yang secara tidak 
langsung menarik para investastor. 

3. Mengelolah assets (kas, persediana, dan piutang) dengan baik untuk mengendalikan resiko 
kesulitan keuangan. 

4. Perusahaan hendaknya melakukan suatu inovasi, pengembangan, maupun perbaikan organisasi 
serta manajemen pada lingkup internal, menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk mampu 
bersaing dengan kompetitor lainnya. 

 

Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 



Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian serupa yang 
dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan datang antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan data dengan 
periode yang lebih panjang dan sampel yang lebih besar sehingga hasil yang diperoleh lebih baik 
dan akurat. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain yang serupa dengan sektor perusahaan 
yang berbeda. 

3. Penelitian selanjutnya mungkin dapat melihat pengaruh lain yang terkait dengan tingkat 
kebangkrutan perusahaan. 

4. Penelitian selanjutnya mungkin dapat membandingkan dengan negara lain. 
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