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ABSTRAKSI 

 

Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial yang harus di waspadai oleh 

perusahaan. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. 

Salah satu alat tersebut adalah model Z-Score untuk memprediksi kinerja keuangan, serta 

memprediksikan posisi keuangan masing-masing perusahaan, kinerja keuangan yang buruk akan 

dapat memicu kebangkrutan. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui bagaimana perubahan 

dari kelima rasio Z-score perusahaan dan untuk mengetahui potensi kebangkrutan pada 

perusahaan makanan dan minuman periode 2007-2011. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

yang bersifat deksriptif. Obyek penelitian ini adalah lima perusahaan makanan dan minuman 

yang telah menerbitkan laporan keuangan selama lima tahun terakhir. Data yang diambil adalah 

data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan. Pada penelitian ini metode 

pengumpulan data adalah dengan dokumentasi. 

Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa rata-rata rasio Working Capital To 

Total Assets sebesar 0,253, Retained Earning To Total Assets sebesar 0,170, Earning Before 

Interest and Taxes To Total Assets sebesar 0,100, Market Value Of Equity To Book Value Of 

Debt sebesar 1,759 dan rata-rata rasio Sales To Total Assets sebesar 1,206. Pada analisis Z-Score 

terdapat tiga perusahaan yang berada pada kategori sehat, satu perusahaan yang berada di grea 

area, dan satu perusahaan berada pada kategori bangkrut. Pada analisis nilai pasar tidak terdapat 

satupun perusahaan yang mengalami rating naik dan menurun, sehingga seluruh perusahaan 

mengalami rating fluktuatif.  

 

Kata Kunci : Metode Z-Score, Prediksi Potensi Kebangkrutan 
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PENDAHULUAN 

 

Kepailitan suatu perusahaan 

biasanya diawali dengan kesulitan keuangan 

(financial distress) yang ditandai oleh 

adanya ketidakpastian profitabilitas pada 

masa yang akan datang. Prediksi tentang 

kondisi keuangan perusahaan, yang 

berkaitan dengan kepailitan, merupakan 

informasi penting bagi pemangku 

kepentingan (stakeholders), yakni kreditor, 

investor, otoritas pembuat peraturan, 

auditor, dan manajemen. Sektor industri 

makanan dan minuman merupakan salah 

satu sektor usaha yang akan terus 

mengalami pertumbuhan. Seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan jumlah 

penduduk di Indonesia, volume kebutuhan 

terhadap makanan dan minuman pun terus 

meningkat. Sejak krisis global yang terjadi 

pada pertengahan tahun 2008, hanya industri 

makanan dan minuman yang dapat bertahan. 

Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi. 

Industri makanan dan minuman dapat 

bertahan tidak bergantung pada bahan baku 

eksport dan lebih banyak menggunakan 

bahan baku domestik. Selain itu, 

karakteristik masyarakat yang cenderung 

gemar berbelanja makanan, ikut membantu 

mempertahankan industri makanan dan 

minuman. 

 

Grafik Total Keseluruhan Sektor yang ada di 

Consumer Goods Industry 2011 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis 

 

Pada grafik di atas terlihat bahwa 

perusahaan makanan dan minuman 

mempunyai kontribusi terbesar terhadap BEI 

sebesar 43% dibandingkan dengan 

perusahaan rokok sebesar 9%, perusahaan 

farmasi sebesar 28%, perusahaan kosmetik 

dan barang keperluan rumah tangga sebesar 

11% dan perusahaan peralatan rumah tangga 

sebesar 9%. Di sini penulis memilih 

perusahaan makanan dan minuman untuk 

dijadikan sampel untuk mengetahui kinerja 

perusahaan dan apakah terdapat potensi 

kebangkrutan di dalam perusahaan makanan 

dan minuman yang mempunyai kontribusi 

terbesar terhadap BEI karena pada gambar 

index harga saham BEI, pada tahun 2012 

perusahaan consumer index nya sedang 

menurun, dan jika sektor makanan dan 

minuman pendapatannya  menurun dapat 

mengakibatkan menurunnya juga hasil 

pendapatan negara. 
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Index Harga Saham BEI tanggal 28-05-2012 

 

 
Sumber : www.duniainvestasi.com 

 

Prediksi kebangkrutan berfungsi untuk 

memberikan panduan bagi pihak yang 

berkepentingan tentang kinerja keuangan 

perusahaan apakah akan mengalami 

kesulitan atau tidak dimasa yang akan 

datang. Bagi pemilik perusahaan dapat 

digunakan untuk memutuskan apakah ia 

akan tetap mempertahankan kepemilikannya 

di perusahaan tersebut atau menjualnya dan 

kemudian menanamkan modalnya di tempat 

lain. Sedangkan bagi pihak yang berada di 

luar perusahaan khususnya para investor 

untuk menilai kondisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan saat ini dan dimasa lalu 

serta sebagai pedoman mengenai kinerja 

perusahaan dimana perusahaan tersebut 

apakah akan berpotensi untuk bangkrut atau 

tidak. 

 

LANDASAN TEORI 

 

Kebangkrutan 

Kebangkrutan atau kepailitan biasanya 

diartikan sebagai kegagalan perusahaan 

dalam menjalankan operasi perusahaan 

untuk menghasilkan laba sesuai dengan 

tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laba. 

Menurut UU RI No.4 Tahun 1998 tidak 

dijelaskan apa yang dimaksud kepailitan 

tetapi hanya menyebutkan bahwa debitur 

yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan 

tidak membayar sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan 

baik atas permohonannya sendiri maupun 

atas permintaan seseorang atau lebih 

krediturnya. 

Metode Altman Z-Score 

Analisis Kebangkrutan Z-score adalah 

suatu alat yang digunakan untuk 

meremalkan tingkat kebangkrutan suatu 

perusahaan dengan menghitung nilai dari 

beberapa rasio lalu kemudian dimasukan 

dalam suatu persamaan diskriminan. Z-score 

pertama kali diperkenalkan oleh Edward I. 

Altman pada pertengahan tahun 1968 di 

New York City, yang dikembangkan untuk 

menentukan kecendrungan kebangkrutan 

perusahaan dan dapat juga digunakan 

sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja 

keuangan. Edward I. Altman melakukan 

penelitian terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

dengan kinerja keuangan yang sehat. Dalam 

penelitian tersebut, ia menemukan lima rasio 

yang dapat dipadukan dalam suatu rumusan 

matematis yang akurat dalam meramalkan 

potensi kebangkrutan suatu perusahaan. 

 

Versi Z-Score untuk perusahaan 

manufaktur yang telah go publik (Public 

Manufacturing) 

Metode Altman Z-Score merupakan 

metode yang dikembangkan oleh seorang 

peneliti berkebangsaan Amerika Serikat 

bernama Edward I. Altman pada 

http://www.duniainvestasi.com/
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pertengahan tahun 1960. Dalam studinya, 

setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, 

Altman menemukan lima rasio yang dapat 

dikombinasikan untuk melihat perbedaan 

antara perusahaan yang bangkrut dan tidak 

bangkrut. 

 Fungsi Diskriminan Z (Zeta) yang 

diturunkan Altman adalah : 

 

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

 

 

Keterangan : 

Z :Overall Indeks (indeks keseluruhan) 

X1 :Working Capital to Total Assets 

(Modal Kerja / Total Aktiva) 

X2 :Retained Earning to Total Assets 

(Laba yang Ditahan / Total Aktiva) 

X3 : Earning Before Interest and Taxes to 

Total Assets (Laba Sebelum Bunga dan 

Pajak / Total Aktiva) 

X4  :Market Value of Equity to Book Value 

of Liabilities (Nilai Pasar Modal 

Sendiri / Nilai Buku Hutang) 

X5  : Sales to Total Assets (Penjualan / 

Total Aktiva) 

 

Prediksi yang dihasilkan atas nilai Z-Score 

(Overall Indeks) adalah  :   

Titik Cut-Off yang dilaporkan Altman 

Untuk perusahaan Manufaktur yang 

telah go public 

 

Nilai cut-off Keterangan 

Z < 1,81 

 

 

 

 

 

Menunjukkan indikasi 

perusahaan menghadapi 

ancaman kebangkrutan yang 

serius, hal ini perlu 

ditindaklanjuti oleh 

manajemen perusahaan agar 

 

 

 

1,81 <Z< 

2,99 

 

 

 

 

 

Z > 2,99 

tidak terjadi kebangkrutan. 

Menunjukkan bahwa 

perusahaan berada dalam 

kondisi rawan. Dalam 

kondisi ini manajemen harus 

hati-hati dalam mengelola 

asset-aset perusahaan agar 

tidak terjadi kebangkrutan 

(Grey Area). 

Menunjukkan perusahaan 

dalam kondisi keuangan 

yang sehat dan tidak 

mempunyai permasalahan 

dengan keuangan (non-

bankrupt company). 

Sumber : Financial Distress A complete Guide to 

Predicting, Avoiding, and Dealing With 

Bancrupty : 1983   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pemilihan dan Teknik Penarikan Sampel 

 

Seleksi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Sampel Awal 15 

 Pelanggaran 

Kriteria I 

Perusahaan yang 

listing pada tahun 

2007 dan 

delisting sampai 

tahun 2011 

0 

 Perusahaan yang 

tidak menerbitkan 

laporan keuangan 

dari tahun 2007-

2011 

1 

 Pada laporan laba 

rugi tidak 

tercantum biaya 

7 
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bunga 

 Tidak terdapat 

harga saham yang 

lengkap dari 

tahun 2007-2011 

2 

Jumlah sampel 

terseleksi 
5 

 

 

Jumlah sampel akhir yang terpilih 

sebanyak 5 perusahaan merupakan % dari 

seluruh perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2007-

2011. Adapun perusahaan-perusahaan yang 

memenuhi kriteria diatas dan menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AISA PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food, Tbk 

2 CEKA PT. Cahaya Kalbar, 

Tbk 

3 MYOR PT. Mayora Indah, Tbk 

4 SKLT PT. Sekar Laut, Tbk 

5 ULTJ PT. Ultra Jaya Milk, 

Tbk 

 

Alat Analisis yang Digunakan 

 Analisis kuantitatif yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis Altman Z-

Score untuk perusahaan manufaktur yang 

telah go publik dengan rasio lima variabel. 

Rasio lima variabel terdiri dari : 

1. Working Capital to Total Assets (X1) 

2. Retained Earning to Total Assets 

(X2) 

3. Earning Before Interest and Taxes to 

Total Assets (X3) 

4. Market Value of Equity to Book 

Value of Total Liabilities (X4) 

5. Sales to Total Assets (X5) 

 

Rating Ekuivalen Perusahaan terhadap 

Nilai Rata-Rata EMS 

Sumber : Predicing Financial Distress of 

Companies : Revisiting The Z-Score and  Zeta  

Models ; 2000 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berikut ini akan disajikan rangkuman 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis pada perusahaan makanan dan 

minuman periode 2007-2011 setiap 

perusahaan yang terdiri dari table rasio lima 

variable dan nilai z-score beserta Rating 

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

US Equivalent Rating Average Em score 

AAA 8,15 

AA+ 7,60 

AA 7,30 

AA- 7,00 

A+ 6,85 

A 6,65 

A- 6,40 

BBB+ 6,25 

BBB 5,85 

BBB- 5,65 

BB+ 5,25 

BB 4,95 

BB- 4,75 

B+ 4,50 

B 4,15 

B- 3,75 

CCC+ 3,20 

CCC 2,50 

CCC- 1,75 

D 0 
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Ekuivalen Perusahaan untuk menciptakan 

model emerging market scoring (EMS). 

 

Hasil Nilai Overall Z-Score Perusahaan 

Makanan dan Minuman 

Periode 2007-2011 

1. PT. CAHAYA KALBAR, TBK 

Telah diketahui pada tahun 2007 nilai 

Z-score sebesar 1,857  yang berada pada 

kondisi rawan bangkrut dengan rating CCC- 

sedangkan pada tahun 2008 nilai z-score 

meningkat menjadi 5,809 yang berarti 

perusahaan berada dalam kondisi yang  

sehat dengan rating BBB-. Hal ini 

disebabkan nilai rasio modal kerja terhadap 

total aktiva (X1) mengalami kenaikan 

sehingga menyebabkan nilai z-score tahun 

2008 meningkat. Lalu pada tahun 2009 dan 

2010 nilai z-score mengalami penurunan 

yaitu sebesar 3,798 dengan rating B- yang 

berada pada kondisi tidak bangkrut dan 

1,668 dengan rating D yang berarti 

perusahaan dalam keadaan bangkrut. Hal ini 

disebabkan menurunnya nilai pasar modal 

terhadap nilai buku hutang (X4) beserta 

menurunnya harga saham sehingga nilai z-

score juga mengalami penurunan pada tahun 

2009 dan 2010. Sedangkan pada tahun 2011 

kembali mengalami peningkatan dengan 

nilai z-score sebesar 2,886 dengan rating 

CCC.  

2. PT. MAYORA INDAH, TBK 

Telah diketahui bahwasannya nilai Z-

Score pada tahun 2007 sebesar 3,224 yang 

berarti perusahaan dalam kategori tidak 

bangkrut dengan rating CCC+ sedangkan 

pada tahun 2008 mengalami peningkatan 

sebesar 4,163 yang berarti perusahaan dalam 

keadaan sehat dengan rating B. Hal ini 

disebabkan meningkatnya nilai rasio laba 

sebelum bunga dan pajak terhadap total 

aktiva (X3) sehingga nilai z-score 

mengalami kenaikan pada tahun 2008. 

Namun pada tahun 2009 nilai Z-Score 

mengalami penurunan sebesar 3,571 dengan 

rating CCC+. Hal ini disebabkan 

menurunnya harga saham. Lalu pada tahun 

2010 kembali terjadi kenaikan sebesar 4,185 

dengan rating B dan mengalami penurunan 

kembali sebesar 3,404 dengan rating CCC+ 

pada tahun 2011. Dari hasil perhitungan 

walaupun nilai Z-Score yang diperoleh PT. 

Mayora Indah, Tbk. mengalami naik turun 

tiap tahunnya tetapi perusahaan ini selalu 

berada di daerah aman yaitu lebih dari 2,99 

maka perusahaan tersebut selama tahun 

2007-2011 dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan yang tidak bangkrut.  
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3. PT. SEKAR LAUT, TBK 

Telah diketahui bahwasannya nilai Z-

Score pada tahun 2007 sebesar 1,845 yang 

berarti perusahaan dalam kategori rawan 

bangkrut dengan rating CCC- sedangkan 

pada tahun 2008 mengalami peningkatan 

sebesar 5,730 yang berarti perusahaan dalam 

keadaan sehat dengan rating BBB-. Hal ini 

disebabkan nilai pasar modal terhadap nilai 

buku hutang (X4) meningkat pesat pada 

tahun 2008. Namun pada tahun 2009 nilai Z-

Score mengalami penurunan sebesar 2,632 

yang berarti perusahaan dalam keadaan 

rawan bangkrut dengan rating CCC. Hal ini 

disebabkan menurunnya nilai rasio 

penjualan terhadap total aktiva (X5). Lalu 

pada tahun 2010 kembali terjadi kenaikan 

sebesar 7,086 dengan rating AA- dan 

mengalami penurunan kembali sebesar 

6,950 dengan rating A+ pada tahun 2011. 

4. PT. TIGA PILAR SEJAHTERA, 

TBK 

Telah diketahui bahwasannya nilai Z-

Score pada tahun 2007, 2008 dan 2009 

sebesar 0,864, 0,753 dan 0,717 yang berarti 

perusahaan dalam kategori bangkrut dengan 

rating D. Sedangkan pada tahun 2010 dan 

2011 mengalami peningkatan sebesar 2,052 

dan 2,136 yang berarti perusahaan dalam 

keadaan rawan bangkrut dengan rating 

CCC-. Hal ini disebabkan rendahnya nilai 

rasio laba ditahan terhadap total aktiva (X2) 

selama tahun 2007-2009 sehingga 

menyebabkan nilai z-score rendah. Namun 

pada tahun 2010 dan 2011 mengalami 

kenaikan karena meningkatnya harga saham 

perusahaan sehingga nilai z-score juga 

mengalami peningkatan.  

 

 

5. PT. ULTRA JAYA MILK, TBK 

Telah diketahui bahwasannya nilai Z-

Score pada tahun 2007 sebesar 2,748 dengan 

rating CCC sedangkan pada tahun 2008 

mengalami peningkatan sebesar 2,980 

dengan rating CCC. Hal ini disebabkan nilai 

pasar modal terhadap nilai buku hutang (X4) 

meningkat pada tahun 2008. Namun pada 

tahun 2009 nilai Z-Score mengalami 

penurunan sebesar 2,289 dengan rating 

CCC-. Hal ini disebabkan menurunnya nilai 

rasio penjualan terhadap total aktiva (X5). 

Lalu pada tahun 2010 kembali terjadi 

kenaikan sebesar 2,601 dengan rating CCC 

dan mengalami penurunan kembali sebesar 

2,336 dengan rating CCC- pada tahun 2011. 

Walaupun perusahaan ini mengalami 

fluktuasi kenaikan dan penurunan tetapi 

nilai z-score selalu berada dalam kategori 

rawan bangkrut atau pada titik cut-off 

Altman 1,81<Z<2,99. 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Rasio keuangan yang di gunakan dalam 

analisis Z-Score pada perusahaan 

makanan dan minuman adalah sebagai 

berikut rata-rata rasio modal kerja 

terhadap total aktiva (X1) sebesar 

0,253, rata-rata rasio laba ditahan 

terhadap total aktiva (X2) sebesar 

0,170, rata-rata rasio laba sebelum 

bunga dan pajak terhadap total aktiva 

(X3) sebesar 0,100, rata-rata rasio nilai 

pasar dari modal terhadap nilai buku 

hutang (X4) sebesar 1,759 dan rata-rata 

rasio penjualan terhadap total aktiva 

(X5) sebesar 1,206. 
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2. Pada tahun 2007-2011 PT. Cahaya 

Kalbar, Tbk, PT. Mayora Indah, Tbk 

dan PT. Sekar Laut, Tbk berada 

dalam kategori sehat atau tidak 

bangkrut, karena ditinjau dari nilai 

Z-Score seluruh perusahaan tersebut 

nilainya berada didaerah aman dan 

grey area yaitu antara 1,81 dan 2,99 

atau di atas 2,99 serta tidak ada nilai 

rasio yang bernilai negatif, hal ini 

menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan tersebut baik. Sedangkan 

perusahaan yang dikategorikan 

rawan bangkrut atau berada pada 

grey area pada tahun 2007-2011 

terdapat satu perusahaan yaitu PT. 

Ultra Jaya Milk, Tbk, hal ini 

disebabkan nilai Z-Score selalu 

berada diantara 1,81 dan 2,99. 

Kemudian pada PT. Tiga Pilar 

Sejahtera menunjukkan hasil yang 

tidak baik. Diprediksikan pada tahun 

2007-2009 mengalami kegagalan 

(bangkrut), karena nilai Z-Score 

yang diperoleh kurang dari 1,81, 

yang bisa dikatakan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan tersebut tidak 

baik. 

3. Berdasarkan rating ekuivalen 

perusahaan untuk menciptakan 

model emerging score (EMS) selama 

tahun 2007-2011, maka tidak 

terdapat satu pun perusahaan yang 

mempunyai rating menurun dan 

rating meningkat, jadi seluruh 

perusahaan yang diteliti mempunyai 

nilai rating yang fluktuatif. Adapun 

perusahaan yang memiliki rating 

fluktuatif yaitu PT. Cahaya Kalbar, 

Tbk, PT. Mayora Indah, Tbk, PT. 

Sekar Laut, Tbk, PT. Tiga Pilar 

Sejahtera, Tbk dan PT. Ultra Jaya 

Milk, Tbk. 

 

Implikasi Manajerial 

1. Perusahaan 

Prediksi recovery dengan menggunakan 

variabel kecenderungan tingkat kinerja 

keuangan, ukuran perusahaan, 

tersedianya free assets dapat digunakan 

oleh manajemen perusahaan untuk 

menganalisis kekuatan internal 

perusahaan dalam menahan 

kebangkrutan. Namun demikian perlu 

diketahui faktor penyebab kondisi 

kebangkrutan yang dialami perusahaan 

sehingga dapat ditentukan strategi yang 

tepat untuk mengatasi kondisi tersebut, 

misalnya apakah kebangkrutan 

disebabkan oleh operasional internal 

yang tidak efektif sehingga diperlukan 

upaya pembenahan manajemen internal 

atau apakah karena faktor eksternal 

seperti penurunan aktifitas industry. 

2. Investor 

Prediksi recovery pada perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan ini dapat 

membantu investor pada saat akan 

menilai kemungkinan kondisi keuangan 

suatu perusahaan terkait dengan apakah 

investor harus menyetor tambahan 

modal ke dalam perusahaan terkait 

pembayaran kembali pokok dan bunga, 

hal ini disebabkan karena jika terjadi 

kebangkrutan dan dilanjutkan dengan 

likuidasi maka investor merupakan 

pihak yang terakhir menerima hasil sisa 

proses likuidasi. 
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Saran 

1. Bagi perusahaan 

Hasil analisis nilai Z-Score 

menunjukkan bahwa pada perusahaan 

makanan dan minuman terdapat 

perusahaan yang mengalami ancaman 

kebangkrutan, oleh karena itu pihak 

manajemen perusahaan harus segera 

mengambil tindakan korektif atau 

pencegahan jika telah diketahui tingkat 

kesehatan keuangan perusahaan 

semakin menurun dan menunjukkan 

gejala kegagalan bisnis atau 

kebangkrutan, yang dapat dilihat pada 

perkembangan nilai Z-Score dari tahun 

ketahun. Selain itu bagi perusahaan 

makanan dan minuman sebaiknya 

memperhatikan kondisi makro di 

Indonesia seperti keamanan, politik 

sehingga performance perusahaan dapat 

ditingkatkan. 

2. Bagi investor 

Dalam melakukan keputusan investasi, 

investor harus benar-benar selektif. 

Perusahaan dengan nilai Z-Score yang 

rendah dan tidak menunjukkan 

perbaikan kinerja selama lima tahun 

berturut-turut sebaiknya dihindari 

karena potensi kebangkrutan cukup 

besar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk mengetahui dan menganalisis 

terhadap kondisi kebangkrutan 

perusahaan disarankan pada peneliti 

selanjutnya, sebaiknya tidak 

menggunakan satu jenis analisis. 

Pemakaian beberapa model analisis 

dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan agar analisis yang 

dilakukan benar-benar akurat karena 

setiap model analisis memiliki 

kelemahan dan kelebihan. Dalam 

penggunaan analisis ini sebaiknya data 

analisis dua-lima tahun penelitian 

sebelum perusahaan bangkrut atau 

sebelum perusahaan beroperasi agar 

rating masing-masing dalam analisis Z-

Score dapat diketahui dengan jelas. 
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