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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi kebangkrutan dengan menggunakan Altman Z- Score, 

apakah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengalami gejala masalah keuangan dan masuk dalam kategori bangkrut 

atau masuk dalam kategori tidak bangkrut yang berdasarkan interprestasi metode Altman Z- Score. Objek yang 

dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang merupakan perusahaan kayu 

dalam memproduksi produk kayu lapis dan juga melakukan usaha lainnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah 

dengan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis Altman Z- Score. Alasan penggunaan 

Altman Z-Score ini agar dapat mengetahui atau memprediksi kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dijadikan dasar 

didalam melakukan analisis adalah laporan keuangan yang meliputi neraca konsolidasi, laporan laba rugi 

konsolidasi dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi pada triwulan I, II, III,IV tahun 2011 dan triwulan I, II, III 

tahun 2012 yang diperoleh melalui situs internet dengan alamat www.sumalindo.com dan www.idx.co.id. Dari hasil 
analisis, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan bahwa perusahaan PT. 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengalami penurunan yang drastis dari setiap periodenya. Hal ini disebabkan karena 

penurunan modal kerja dan penjualan serta terus mengalami kerugian dari setiap periodenya. Dengan hasil nilai Z-

Scorenya < 1,88 yang menunjukkan bahwa perusahaan ini masuk dalam kategori Bangkrut atau perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. Maka perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangannya 

dengan cara memperkecilkan hutang dan menambahkan ekuitas. 

Kata kunci : Z- Score Model Altman 

Abstrac 

The purposes of this research are to identify the potency for bankruptcy by using Altman Z-Score, to find out 

whether PT.  Sumalindo Lestari Jaya Tbk undergoes financial problems and whether it can e categorized as 

suffering from bankruptcy or not based on the interpretation of Altman Z-Score method. The object of this research 

is  PT.  Sumalindo Lestari Jaya Tbk a timber company which produces plywood and other timber products. The 
method of this research was analyzing the company’s financial statements by using an analysis instrument Altman 

Z-Score. This instrument was used to find out or to predict the financial condition of the company, whether the 

company would suffer from financial problems or not in the future. The financial reports which became the source 

of the analysis were the financial statements which consisted of consolidated balance sheet, consolidated profit and 

loss statement as well as the consolidated financial records in triwulan I, II, III, IV the year 2011 and triwulan I, II, 

III the year 2012 which were retrieved through the internet site at www.sumalindo.com and www.idx.co.id. The 

result of analysis, based on the calculation conducted on the financial statement, showed that PT Sumalindo Lestari 

Jaya Tbk underwent drastic decrease every year. This was caused by the decrease of working capital and sale and 

the company also suffered from financial loss every period. The result of Z-Score was <1.88, which indicated that 

this company was categorized as bankrupt or in other words, this company underwent a serious financial problem. 

Therefore, the company may improve its financial performance by reducing its debt and increasing its equity.  

 key words: Altman Z-Score Model  
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I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Sumber daya yang potensinya tinggi dan sudah diakui keberadaannya namun 

pemanfaatannya yang tidak optimal adalah sumber daya hutan. Sedemikian besarnya peranan 

sumber daya hutan tersebut sehingga Indonesia menjadi suatu Negara yang disebut sebagai 

paru-paru dunia. Produk-produk yang dihasilkan dari sektor ini pun mempunyai kontribusi 

yang penting dalam perolehan devisa Negara. Faktor-faktor tersebut yakni sumber daya 

hutan yang banyak tersedia dan besarnya permintaan pasar mendorong bermunculannya 

industri-industri pengolahan kayu, mulai dari industri penggergajian, plywood, pulp dan 

kertas, furniture serta industri pengolahan lainnya. 

  Setelah sekian waktu menjadi primadona dan mempunyai kontribusi yang penting 

bagi pemasukan devisa yang berasal dari sektor non migas, ternyata dalam perkembangan 

selanjutnya industri pengolahan kayu tersebut mempunyai permasalahan yang serius. 

Permasalahan yang dihadapinya yaitu berkaitan dengan bahan baku, kualitas sumber daya 

manusia yang menurun, serta infrastruktur yang tidak mendukung. Keadaan ini tentu tidak 

seimbang sehingga nantinya akan menyebabkan industri kayu tidak dapat melanjutkan 

produksinya.  

  Dalam penelitian ini PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk merupakan perusahaan kayu 

dengan mengawali usahanya dalam mengelola sebuah konsesi hak pengusahaan hutan alam 

dan sebuah pabrik kayu lapis di provinsi Kalimantan Timur. Dalam pendapatan emiten 

industri kayu dan pengolahannya mengalami penurunan yang terjadi bahwa perusahaan 

kesulitan mendapatkan bahan baku. Pada tahun 2000, rendahnya pasokan bahan baku 

disebabkan luas hutan kayu alam yang bisa dimanfaatkan menurun dari sekitar 10 juta ha 

menjadi 4 juta ha, serta banyaknya perusahaan kayu yang ada di provinsi Kaltim tutup atau 

tidak berproduksi lagi, hal ini menjadi salah satu faktor produksi kayu menurun. Maka hasil 

hutan di Kaltim pun ikut berkurang. Jadi berdasarkan tabel dibawah ini, perkembangan 

produksi kayu lapis provinsi Kaltim dari tahun 1993 hingga tahun 2009 terus mengalami 

penurunan yang signifikan. Begitu pun dengan nilai ekspornya di Kaltim ikut menurun juga, 

meskipun ada terjadinya kenaikan di tahun 2007 namun selebihnya menurun drastis dan 

industri perkayuan kini jauh dari harapan. 

 Tabel 1.1    Perkembangan Perusahaan Kayu Lapis provinsi Kaltim  

       tahun 1993 hingga tahun 2009 

 

Tahun Jumlah Produksi (M³) Nilai Ekspor (million 

US$) 

1993/1994 2.115.616 4.752,42 

1994/1995 1.616.745 3.372,87 

1995/1996 1.811.976,47 3.854,17 

1996/1997 1.912.802,97 4.429,48 

1997/1998 986.103,50 2.320,38 

1999/2000 1.558.062,4 1.276,41 

2001/2009 3.965.068 1.613.303 

      Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan Pengusahaan  Hutan 
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  Di era kejayaan hutan Kaltim ini ikut memudar, karena pengeksporan kayu sudah 

tidak lagi tinggi dan nilai ekspor kayu lapis terus menurun. Bahkan diakibatkan banyaknya 

perusahaan kayu lapis yang berhenti berproduksi karena sulit mendapatkan bahan baku dan 

mahalnya biaya operasional. Maka perkembangan jumlah perusahaan kayu lapis di provinsi 

Kaltim yang masih bertahan dalam menjalankan usahanya dari tiap tahun terus berkurang, 

Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini: 

         Tabel 1.2     Perkembangan Jumlah Perusahaan Kayu Lapis provinsi kaltim  tahun 1993 

hingga tahun 2009 

 

Tahun Jumlah Perusahaan 

1993 128 

1995 123 

1997 90 

1999 70 

2005 13 

2006 12 

2007 7 

2008 3 

2009 2 

      Sumber: Kompas, 13 februari 2011 

  Perusahaan kayu lapis di provinsi Kaltim pada setiap tahunnya tingkat 

bertahannya produksi semakin menurun bahkan para pekerjanya pun sedikit. Pada tahun 

2005, perusahaan yang masih bertahan dalam melakukan usahanya ada 13 perusahaan dan 

jumlah tenaga kerjanya yang ditampung sekitar 15.000 orang. Pada tahun 2006, jumlah 

perusahaan kayu lapis di provinsi Kaltim menjadi 12 perusahaan dengan jumlah tenaga 

kerjanya 20.000 orang. Kemudian dari berkurangnya perusahaan kayu pada tahun 2007 

menjadi 7 perusahaan yang masih bertahan dengan 12.000 orang pekerja. Bahkan sampai 

pada tahun 2009, yang masih tersisa dalam mempertahankan produksinya yaitu ada 2 

perusahaan. Dari dua perusahaan yang masih bertahan, yaitu PT. Tirta Mahakam, Tbk dan 

PT. Sumalindo Lestari jaya, Tbk. Jadi, peneliti akan mengambil salah satu perusahaan yang 

masih bertahan sebagai objek penelitiannya yaitu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang saat 

ini pekerjanya kurang lebih 3.700 karyawan. Meskipun banyak masalah yang menimpa 

industri kayu di Indonesia terutama di provinsi Kaltim, dari sebagian yang 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. Tetapi hal ini belum menunjukkan bahwa 

kinerja suatu perusahaan berarti baik dan bebas dari ancaman kebangkrutan.  

  Resiko kebangkrutan bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio merupakan alat yang sangat 

penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai 

sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. Analisis rasio 

yang memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu analisis Z-Score. 

   Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang 

dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga 

digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Hal yang menarik tentang Z-
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score adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran 

perusahaan. Meskipun, seandainya perusahaan sangat makmur, bila Z-score menunjukkan 

nilai yang kurang baik, maka perusahaan harus berhati-hati. Bila perusahaan memiliki kinerja 

keuangan yang sehat berarti perusahaan dapat berkembang baik dan bila perusahaan dalam 

keadaan yang tidak sehat maka perlu diwaspadai karena berisiko tinggi menuju 

kebangkrutan. 

  Prediksi kebangkrutan berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak 

tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan atau tidak dimasa 

yang akan datang. Bagi pemilik perusahaan dapat digunakan untuk memutuskan apakah tetap 

mempertahankan kepemilikannya di perusahaan atau menjualnya dan kemudian 

menanamkan modalnya ditempat lain. Sedangkan investor dan kreditor sebagai pihak yang 

berada diluar perusahaan dituntut mengetahui perkembangan yang ada dalam perusahaan 

demi keamanan investasi modalnya sebab ketidakmampuan untuk membaca sinyal-sinyal 

dalam kesulitan usaha akan mengakibatkan kerugian dalam investasi yang telah dilakukan. 

  Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menggunakan model 

Altman Z-Score ini sebagai alat untuk mengukur kinerja dan memprediksi kebangkrutan bagi 

industri perkayuan Indonesia di provinsi kaltim yang saat ini menghadapi tantangan yang 

luar biasa dalam mempertahankan going concernnya terutama perusahaan kayu PT. 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada triwulan I tahun 

2011, triwulan II tahun 2011, triwulan III tahun 2011, triwulan IV tahun 2011 dan triwulan I 

tahun 2012, triwulan II tahun 2012, triwulan III tahun 2012. Sehingga pada kesempatan ini 

peneliti mengambil judul Analisis Penggunaan Altman Z-Score Untuk Mengetahui Potensi 

Kebangkrutan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.     

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dalam memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan kayu PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan, yaitu apakah PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk berpotensi mengalami 

kebangkrutan berdasarkan penerapan metode Altman Z-Score. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui potensi kebangkrutan 

dengan menggunakan Altman Z-Score pada PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan  dalam 

mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang akan datang.  

2. Sebagai bahan tambahan referensi untuk mengembangkan teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan dan menambah wawasan penulis untuk penelitian lebih lanjut. 

 

II. Kajian Pustaka 

2.1 Dasar Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan    

     Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian laporan keuangan antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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     Menurut Zaki (2004:17) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.  

     Menurut Kasmir (2011:7) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. 

  Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah 

merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba 

rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam 

bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas 

dilakukan satu tahun sekali. Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat 

diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut 

dianalisis.  

     Dari beberapa pendapat para ahli dan pakar akuntansi di atas, maka laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan-kegiatan akuntansi dalam suatu 

badan usaha yang meliputi kegiatan, mengumpulkan bukti-bukti transaksi asli, 

menganalisa bukti-bukti tersebut, mengklasifikasikan pengaruh transaksi tersebut pada 

rekening-rekening yang bersangkutan, mencatat jurnal, memposting dalam buku besar, 

membuat kertas kerja dan menyusun laporan keuangan. 

 

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan 

 2.1.2.1   Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

  Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian analisis laporan keuangan 

antara lain adalah sebagai berikut: 

  Menurut Dewi (2004:29) bahwa definisi analisis laporan keuangan adalah 

segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk membuat 

keputusan bisnis dan investasi. 

  Menurut Wild, et al dalam Yanivi dan Nurwahyu (2008:3) mengemukakan 

bahwa analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat 

dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang 

berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis 

bisnis. 

    Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa analisis laporan keuangan adalah 

merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi 

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, 

dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenal 

kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

2.1.2.2  Model Lain dalam Melakukan Analisis Laporan Keuangan 
   Menurut Sofyan (2011:21) menjelaskan bahwa para ahli banyak berupaya 

melakukan berbagai studi untuk mencoba melakukan peramalan-peramalan dengan 

menggunakan berbagai rumus. Studi empiris dilakukan terhadap berbagai perusahaan 

dalam jangka waktu/periode tertentu untuk menetapkan model prediksi itu. Dan 

biasanya setiap ahli memiliki berbagai metode atau model yang bisa berbeda satu sama 

lain tergantung data yang diperolehnya dari sumber penelitiannya. Dibawah ini ada 

gambaran empat macam model tersebut, yaitu: 
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1.Model untuk peramalan tingkat kualitas obligasi yang dijual di pasar  modal yang 

dibuat oleh Ahmed Belkaoui disebut Belkaouis’ Bond Rating Model. 

2.Model untuk meramalkan kebangkrutan suatu perusahaan yang dibuat oleh Altman 

disebut: Altman’s Bankruptcy Prediction Model. 

3.Bernstein dan Maksy merumuskan model untuk meramalkan Net Cash Flow From 

Operation tahun mendatang disebut Bernstein and Maksy’s Net Cash Flow Next 

Year Prediction Model. 

4.Model untuk menilai perusahaan yang akan diambil alih (take over). Model ini dibuat 

oleh Ahmed Belkaoui sehingga disebut Belkaoui’s Take Over Prediction Model.  

   Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa model  tersebut merupakan 

pengukuran atau penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu 

atau periode tertentu dan hasil penilaian tersebut dapat digunakan dalam suatu 

pencapaian target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

2.1.3   Kebangkrutan 

2.1.3.1  Pengertian Kebangkrutan 

  Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, 

Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “failite” artinya pemogokan atau 

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti 

membayar hutangnya disebut dengan Le falli. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan 

istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah to fail, dan di dalam bahasa Latin 

dipergunakan istilah failire. Di Negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian 

pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “bankrupt” dan “bankruptcy”.   

  Menurut Toto (2011:332), kebangkrutan (bankcruptcy) merupakan kondisi 

dimana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini 

biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan 

tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisis 

secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan 

sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan.  

  Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan 

didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam Fahkrurozie (2007:15) 

yaitu:  

1. Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed) 

 Kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau 

pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat 

labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan 

lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari 

perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan. 

2. Kegagalan keuangan (Financial Distressed) 

 Pengertian financial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti 

dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai asset 

liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak 

terkena financial distressed. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang 

berada di Negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan 
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ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin 

tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. 

 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, bahwa kebangkrutan 

merupakan kondisi perusahaan yang tidak sehat dalam melanjutkan usahanya 

dikarenakan ketidakmampuan dalam bersaing sehingga mengakibatkan penurunan 

profitabilitas.  

 

2.1.3.2    Faktor Penyebab Kebangkrutan 

    Perusahaan yang berada pada Negara sedang mengalami kesulitan ekonomi 

akan lebih cepat mengalami kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu 

semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit 

kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun akan 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan 

akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan sebuah 

perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi 

bisa juga disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya non ekonomi.  

    Menurut Darsono dan Ashari (2005:104) mendeskripsikan bahwa secara garis 

besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen 

perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan 

langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor 

internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan meliputi: 

1.Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus- menerus yang 

pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. 

Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya 

keterampilan dan keahlian manajemen. 

2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang 

dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar 

sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu 

besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga 

tidak menghasilkan pendapatan. 

3. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa 

mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa 

berbentuk manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada 

pemegang saham atau investor.  

  Sedangkan faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berasal dari faktor 

yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, supplier, debitor, 

kreditor, pesaing ataupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak 

berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi perekonomian secara 

makro ataupun faktor persaingan global. Faktor-faktor eksternal yang bisa 

mengakibatkan kebangkrutan adalah: 

1. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang 

mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam pendapatan. Untuk 

menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan 

dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 
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2. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan 

baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut perusahaan 

harus selalu menjalin hubungan baik  dengan supplier dan tidak menggantungkan 

kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku 

dapat diatasi. 

3.Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak melakukan 

kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang yang diberikan 

debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak 

aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan 

harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa 

melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. 

4. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam undang-undang no.4 tahun 1998, 

kreditor bisa memailitkan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 

perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina 

hubungan baik dengan kreditor. 

5. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki 

diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu 

memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi 

pelanggan. 

6. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh perusahaan. 

Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan Negara-negara lain, 

perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan.  

 Dari teori yang dikemukakan diatas maka faktor penyebab kebangkrutan 

adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kebangkrutan yang dialami oleh 

perusahaan yang kondisi keuangannya tidak sehat, baik itu faktor ekonomi, internal dan 

eksternal. 

 

2.1.4   Prediksi Kebangkrutan  

  Menurut Darsono dan Ashari (2005:105) mengemukakan bahwa Kemampuan 

dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama 

pada kreditur dan investor. Kemudian prediksi kebangkrutan juga berfungsi untuk 

memberikan panduan bagi pihak-pihak tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan 

mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa mendatang. Maka, sebagai pihak yang 

berada di luar perusahaan, investor sebaiknya memiliki pengetahuan tentang 

kebangkrutan sehingga keputusan yang diambil tidak akan salah. Salah satu indikator 

yang bisa dipakai untuk mengetahui tingkat kebangkrutan adalah indikator keuangan. 

Prediksi kesulitan keuangan salah satunya dikemukakan oleh seorang profesor di New 

York University bernama Edward Altman yang disebut dengan Altman Z-Score. Rumus 

Z-Score ini menggunakan komponen laporan keuangan sebagai alat prediksi terhadap 

kemungkinan bangkrut tidaknya perusahaan.  

 Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa dalam memprediksi kebangkrutan 

dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang dari komponen 
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yang digunakan dalam rumus Z-Score yang sebagai alat prediksi terhadap kemungkinan 

bangkrut tidaknya suatu perusahaan. 

2.1.5   Analisis Diskriminan – Altman Z-Score 

Menurut Muslich (2007: 59-60), sejumlah studi telah dilakukan untuk 

mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan perusahaan. 

Salah satu studi tentang prediksi ini adalah Multiple Discriminant Analysis yang 

dilakukan oleh Edward I. Altman. Altman mempergunakan lima jenis rasio, yaitu 

Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning Before 

Interest and Taxes to Total Assets, Market Value of Equity to Book Value of Total Debt 

dan Sales to Total Assets. 

Secara matematis persamaan Altman Z-Score tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: (Toto Prihadi 2010:336) 

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

 Dimana:  

 X1:  Working Capital to Total Asset (Modal kerja dibagi total aktiva) 

X2: Retained Earnings to Total Assets (Laba ditahan dibagi total aktiva) 

X3: Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (Laba sebelum pajak dan bunga 

dibagi total aktiva) 

X4: Market Value of Equity to Book Value of debt (Nilai pasar modal dibagi dengan nilai 

buku hutang)   

 X5:  Sales to Total Assets (Penjualan dibagi total aktiva) 

          Hasil perhitungan nilai Z-Score bisa dijelaskan dengan tabel sebagai  berikut: 

   Tabel 2.1  Interprestasi Nilai Z-Score 

Nilai Z-Score Interprestasi 

Z > 2,99 Perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi 

keuangan. 

2,7 < Z < 2,99 Perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan 

(meskipun tidak serius). 

1,88 < Z < 2,69 Perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan 

jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam 

manajemen maupun struktur keuangan.  

Z < 1,88 Perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. 

        Sumber : Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Darsono (2005: 105) 

              Uraian dari rasio keuangan yang terdapat dalam persamaan model Altman Z-

Score diatas adalah: (M.Adnan dan M.Taufiq, 2005:190)  

1.Working Capital to Total Asset 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja 

bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan 

membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan 

cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang 

negative kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban 

jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi 

kewajiban tersebut, sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai 

positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.  

2.Retained Earning to Total Asset 
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Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari 

total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada 

para pemegang saham. Dengan kata lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak 

pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para 

pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, bukan aktiva per 

ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi karena para pemegang saham biasa 

mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba yang tidak 

didistribusikan sebagai dividen. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan 

dalam neraca bukan merupakan kas dan “tidak tersedia” untuk pembayaran dividen 

atau yang lain. 

3.Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

aktivitas perusahaan, sebelum pembayaran pajak dan bunga.  

4.Market Value of Equity to Book Value of Debt 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar modal sendiri 

diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan harga 

pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan 

kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. 

5.Sales to Total Asset 

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup 

dibandingkan investasi dalam total aktivanya. Rasio ini mencerminkan efisiensi 

manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan dan mendapatkan laba. 

Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa analisis diskriminan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan 

kelanjutan usahanya. Semakin awal suatu perusahaan memperoleh peringatan 

kebangkrutan, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa 

melakukan perbaikan-perbaikan dan dapat memberikan gambaran dan harapan yang 

mantap terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut. Agar perusahaan tetap berjalan 

dengan baik dapat melakukan analisis Z-Score untuk menilai bagaimana perusahaan 

mereka pada masa sekarang dan bagaimana perusahaan mereka nantinya. Analisis Z-

Score merupakan suatu persamaan yang dapat memprediksikan tingkat kebangkrutan 

atau tingkat kesehatan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2.2  Definisi Konsepsional 

 Menurut Kasmir (2011:7) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut, 

dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

 Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan 

didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam Fahkrurozie (2007: 15) 

yaitu:  

1.Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed) 

Kegagalan dalam ekonomi artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan 

perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih 

kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari 



 
 

10 
 

kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh 

dibawah arus kas yang diharapkan. 

2.Kegagalan keuangan (Financial Distressed) 

Pengertian financial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana 

dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai asset liability 

management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena 

financial distressed. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di 

Negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan 

memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit 

kemudian semakin sakit dan bangkrut.   

  Secara matematis persamaan Altman Z-Score tersebut dapat   dirumuskan sebagai 

berikut (Toto Prihadi 2010: 336) : 

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

 Dimana:  

 X1:  Working Capital to Total Asset (Modal kerja dibagi total aktiva) 

X2: Retained Earnings to Total Assets (Laba ditahan dibagi total aktiva) 

X3: Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (Laba sebelum pajak dan bunga 

dibagi total aktiva) 

X4: Market Value of Equity to Book Value of Debt (Nilai pasar modal dibagi dengan nilai 

buku hutang)   

 X5:  Sales to Total Assets (Penjualan dibagi total aktiva) 

2.3   Kerangka Pikir 

   

 

 

     

 

    

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir Penelitian 

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA,Tbk 

Laporan Keuangan Perusahaan 

PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk 

Rumusan Masalah : 

Apakah PT. Sumalindo Lestari 

Jaya, Tbk berpotensi mengalami 

kebangkrutan berdasarkan 

penerapan metode Altman Z-

Score. 

Alat Analisis : 

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

 

Hasil Analisis 

Tidak 

Bangkrut 

 Bangkrut Gray Area  
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III. Metode Penelitian 

3.1 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan memahami tentang maksud dan tujuan penelitian ini, maka 

penulis perlu untuk memberikan definisi operasional mengenai pengertian yang 

berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu:  

a. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa 

lain yang diklasifikasikan sesuai sifat dan fungsinya, selain itu juga merupakan sebagai 

aktivitas perusahaan yang akan memberi penilaian terhadap kondisi perusahaan. 

b. Analisis laporan keuangan merupakan alat untuk laporan keuangan yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan yang lebih dalam pemrosesannya untuk 

menghasilkan keputusan yang tepat.  

c. Pailit atau disebut dengan bangkrut ini merupakan kondisi perusahaan yang tidak bisa 

lagi melanjutkan usahanya, dikarenakan ketidakmampuan dalam bersaing sehingga 

mengakibatkan penurunan profitabilitas. 

d. Altman Z-Score merupakan suatu persamaan yang dapat memprediksi tingkat 

kebangkrutan atau tingkat kesehatan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode 

Altman Z-Score ini bertujuan untuk menilai bagaimana perusahaan mereka pada masa 

sekarang dan bagaimana perusahaan mereka nantinya. Berdasarkan nilai Z-Score dan 

interprestasinya dengan variabel  berikut:  

- X1 dengan komponen Modal Kerja (Aktiva lancar dikurang Hutang lancar) dibagi 

dengan total aktiva (meliputi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar) 

- X2 dengan komponen laba/rugi ditahan dibagi dengan total aktiva. 

- X3 dengan komponen laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aktiva. 

- X4 dengan komponen nilai pasar modal (jumlah lembar saham dikali harga saham 

penutupan akhir tahun) dibagi dengan nilai buku hutang (jumlah total kewajiban 

pada neraca). 

- X5 dengan komponen penjualan (penjualan dalam hal ini adalah pendapatan usaha 

dalam laporan laba rugi perusahaan) dibagi dengan total aktiva. 

e. Sumalindo merupakan objek yang dipilih untuk melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Penggunaan Altman Z-Score untuk Mengetahui Potensi Kebangkrutan PT. 

Sumalindo Lestari Jaya,Tbk. Sumalindo ini merupakan salah satu perusahaan kayu 

yang memproduksi produk kayu lapis. Produk tersebut berupa Plywood dan Plywood 

Secondary Process, serta Medium Density Fiber Wood (MDF). Selain itu, sumalindo 

juga menjalankan usaha lain, seperti perkebunan, pengangkutan, pertambangan, dan 

perdagangan. 

 

3.2 Jangkauan Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Ruang lingkup 

penelitian ini mengenai analisis penggunaan Altman Z-Score untuk mengetahui potensi 

kebangkrutan pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Keterbatasan penelitian ini karena 

hanya menggunakan data yang sangat singkat yaitu periode triwulan I, II, III, IV tahun 

2011 dan periode triwulan I, II, III tahun 2012. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain, meliputi: 

1. Gambaran umum PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. 
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2. Laporan keuangan perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk pada Triwulan I, II, III, 

IV 2011 dan Triwulan I, II, III 2012 yang meliputi: 

a. Neraca konsolidasi per 31 Maret 2011, per 30 Juni 2011, per 30 September 2011, 

per 31 Desember 2011, per 31 Maret 2012, per 30 Juni 2012 dan per 30 September 

2012. 

b. Laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 

2011, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011, untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal 30 September 2011, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2011, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012, untuk 

tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada 

tanggal 30 September 2012.   

c. Catatan atas laporan keuangan konsolidasi pada periode Triwulan I, II, III, IV tahun  

2011 dan Triwulan I, II, III tahun 2012. 

 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode:  

1. Metode Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka dengan mengkaji 

berbagai buku dan literatur pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk 

pada triwulan I tahun 2011, triwulan II tahun 2011, triwulan III tahun 2011, triwulan IV 

tahun 2011 dan triwulan I tahun 2012, triwulan II tahun 2012, triwulan III tahun 2012. 

 

3.5   Analisis Data 

  Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan yaitu Altman Z-Score. Altman 

Z-Score menggunakan laporan keuangan sebagai alat prediksi terhadap kemungkinan 

bangkrut tidaknya perusahaan. Data atau hasil perhitungan dapat dilihat dari nilai Z-

Scorenya dengan rumus: Toto Prihadi (2010: 336) 

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

 Di mana :  

 X1      =              

 X2     =              

 X3     =   

 X4     =           

 X5     =                    

 

 Hasil perhitungan terhadap nilai Z tersebut adalah, jika: 

 Z > 2,99 : perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. 

 1,8 - 2,99 : perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau dapat 

dikategorikan gray area. 

 Z < 1,88  : perusahaan mengalami kebangkrutan. 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Analisis  
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   Sasaran dalam penelitian ini adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan 

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan menggunakan model Altman Z- Score, untuk 

mengetahui potensi kebangkrutan, apakah perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

telah mengalami kebangkrutan atau bahkan mendapatkan ancaman kebangkrutan. 

   Analisis dilakukan dengan menghitung laporan keuangan perusahaan PT. 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk dalam menggunakan model Altman Z- Score untuk dapat 

mengidentifikasikan keadaan suatu perusahaan. Selain itu juga untuk mengetahui nilai Z-

Score perusahaan yang bersangkutan dan dapat digunakan untuk menilai kontinuitas usaha 

yang dihubungkan dengan tingkat kebangkrutan perusahaan atau kinerjanya. 

   Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka langkah yang 

pertama kali penulis lakukan adalah menghitung masing – masing nilai variabel yang 

terdapat didalam Altman Z- Score kemudian dari hasil perhitungan tersebut akan 

dilanjutkan dengan melakukan pembahasan atau hasil yang telah diperoleh dengan 

mengacu pada beberapa kriteria standar penilaian yang sudah ditetapkan, dengan langkah 

perhitungan sebagai berikut: 

1. Menghitung variabel dari formula Z- Score 

a. Menghitung X1 (Working Capital to Total asset) 

Working capital (modal kerja) diperoleh dari aset lancar – kewajiban lancar. 

b. Menghitung X2 ( Retained Earning to total asset) 

Retained earning (laba ditahan) diperoleh dari jumlah laba ditahan pada neraca 

konsolidasi. 

c. Menghitung X3 ( Earning before interest and tax to total asset) 

Earning before interest and tax diperoleh dari laba rugi sebelum manfaat (beban) 

pajak pada laporan laba rugi konsolidasi. 

d. Menghitung X4 ( Book Value of equity to book value of debt) 

Book Value of equity diperoleh dari nilai ekuitas bersih pada neraca konsolidasi. 

Sedangkan book value of debt diperoleh dari nilai kewajiban / hutang pada neraca 

konsolidasi. 

e. Menghitung X5 ( Sales to total asset) 

Nilai sales diperoleh dari nilai penjualan bersih pada laporan laba rugi 

konsolidasi. 

  Hasil perhitungan kelima variabel tersebut untuk periode triwulan I 2011, triwulan II 2011, 

triwulan III 2011, triwulan IV 2011, triwulan I 2012, triwulan II 2012 dapat dilihat 

dibawah ini: 

 Triwulan I 2011 

 X1   =  

          =  -600.111.804.254 

             1.843.029.060.450 

          =  -0.325 

 X2   =   
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     =   -1.344.875.080.516 

        1.843.029.060.450 

  =  -0.729 

 X3   =  

      =   -45.140.933.350 

        1.843.029.060.450 

  =  -0.024 

 

 X4   =  

 

                =  129.709.301.946 

                  1.535.188.860.547 

    = -0.024 

 

 X5   =   

       

   =  95.782.696.090 

       1.843.029.060.450 

   = 0.051 

Triwulan II 2011 

 

 X1  =  

 

            = -656.878.184.878 

                   1.779.843.990.343 

  = -0.369 

 

 X2  =  

   

   = -1.415.883.140.722 

            1.779.843.990.343 

  = -0.795 

 

 X3  =  

 

   = -66.440.159.520 

           1.779.843.990.343 

    = -0.04 

 

 X4  =  

    



 
 

15 
 

   = 150.419.190.492 

          1.543.012.110.609 

  = 0.097 

 

 X5  =  

 

        = 170.612.702.311 

                  1.779.843.990.343 

   = 0.095 

 

Triwulan III 2011 

 

 X1  =     

 

   = -710.603.081.280 

                  1.770.825.915.196 

  = -0.401 

 

 X2  =  

 

  = -1.505.866.664.548 

          1.770.825.915.196 

  = -0.850 

 

 X3  =  

     

  = -83.068.337.140 

       1.770.825.915.196 

  = -0.05 

 

 X4  =  

 

  =  147.149.208.090 

       1.623.977.904.253 

  = 0.090 

 

 X5  =  

 

  =  278.077.570.715 

       1.770.825.915.196 

  = 0.157  

Triwulan IV 2011 

 X1  =  
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  =  -1.611.743.554.958 

                    1.695.019.360.412 

   = -0.681 

 

 X2  =  

 

  = -1.611.743.554.958 

          1.695.019.360.412 

  = -0.950 

 

 X3  =  

   

  = -97.302.628.113 

       1.695.019.360.412 

  = -0.06 

 

 X4  =  

   

  = 146.059.213.956 

       1.654.048.778.442 

  = 0.088 

 

 X5  =  

 

  = 408.728.907.592 

      1.695.019.360.412 

  = 0.241 

 

Triwulan I 2012 

 

 X1 =  

  

  = -1.150.940.297.440 

      1.650.960.141.516  

  = -0.697 

 

 X2  =   

 

  = -1.663.255.983.964 

                     1.650.960.141.516 

  = -1.01 

 

  X3  =  
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  =  -51.072.881.185 

       1.650.960.141.516 

  = -0.031 

 

 X4  =  

  

  = 132.979.284.348 

       1.661.503.250.833 

  = 0.080 

 

 X5  =  

 

  =   90.280.809.498 

       1.650.960.141.516 

  = 0.054 

Triwulan II 2012 

 

 X1  =  

 

  = -1.201.371.447.839 

          1.623.747.860.935 

  = -0.739 

 

 X2  =  

   

  = -1.755.716.177.052 

          1.623.747.860.935   

  = -1.09 

 

 X3  =    

 

  = -92.339.066.100 

        1.623.747.860.935 

  = -0.06 

 

 X4  =  

 

  = 115.539.378.204 

       1.726.732.610.926 

  = 0.066 

 

      X5  =  
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  =  185.718.958.567 

       1.623.747.860.935 

  = 0.114 

 

Triwulan III 2012 

 

 X1  =  

 

  = -1.231.982.256.407 

          1.594.617.312.873 

  = -0.77 

 

 X2  =  

 

  = -1.827.797.737.501 

          1.594.617.312.873  

  = -1.15 

 

 X3  =  

 

  = -74.991.784.720 

        1.594.617.312.873 

  = -0.05 

 

 X4  =  

 

  = 88.289.524.854 

       1.769.685.380.974 

  = 0.049 

 

 X5  =  

    

  =  256.025.502.108 

        1.594.617.312.873 

  = 0.160 

 

2. Memasukkan hasil perhitungan variabel kedalam rumus Altman Z-Score 

 

   Menurut Toto Prihadi (2010: 336), bahwa score dari perhitungan Z-Score dapat 

diketahui interprestasinya, yaitu apabila nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami 

kebangkrutan, jika nilai Z diantara 1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami 

ancaman kebangkrutan (Grey area), sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan 

mengalami kebangkrutan/ bangkrut. Berdasarkan dari teori tersebut bahwa hasil analisis 

dari perhitungan Z-Score dan interprestasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 5.8 Analisis Nilai Z-Score 

 

Periode 

Formula Z-Score 

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

1,0X5 

Nilai 

Z-Score 

Z=a+b+c+d+e 

 

 

Interprestasi 

1,2X1 

(a) 

1,4X2 

(b) 

3,3X3 

(c) 

0,6X4 

(d) 

1,0X5 

(e) 

Tw I 2011 -0.39 -1.02 -0.08 0.05 0.05 -1.39 Bangkrut 

Tw II 

2011 

-0.44 -1.11 -0.14 0.06 0.10 -1.53 Bangkrut 

Tw III 

2011 

-0.48 -1.19 -0.17 0.05 0.16 -1.63 Bangkrut 

Tw IV 

2011 

-0.82 -1.33 -0.20 0.05 0.24 -2.06 Bangkrut 

Tw I 2012 -0.84 -1.42 -0.11 0.05 0.05 -2.27 Bangkrut 

Tw II 

2012 

-0.89 -1.53 -0.20 0.04 0.11 -2.45 Bangkrut 

Tw III 

2012 

-0.92 -1.61 -0.17 0.03 0.16 -2.51 Bangkrut 

Sumber: Hasil olahan dari analisis Z-Score 

4.2   Pembahasan  

   Setelah dilakukan perhitungan pada masing – masing variabel pada tiap 

periodenya dan diketahui nilai Z- Scorenya kini dapat diketahui variabel manakah yang 

berpengaruh signifikan terhadap hasil Z- Score. Dalam pembahasan ini penulis mencoba 

mengidentifikasikan hasil perhitungan dan interprestasi dalam setiap periodenya. 

1. Triwulan I 2011 

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score memiliki hasil sebesar -1.39. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaian menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, jika 

nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 1,8 

dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut gray 

area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi pada 

triwulan I 2011 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar -1.39 

yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius.  

2. Triwulan II 2011 

 Dari hasil masing – masing variabel tersebut dimasukkan kedalam perhitungan 

rumus Altman Z-Score yang hasilnya berdasarkan standar penilaiannya. Jadi, dari hasil 

perhitungan Z-Score pada triwulan II 2011 menghasilkan nilai yang sebesar -1.53. 

Menurut Toto Prihadi, berdasarkan hasil nilai Z-Score, jika nilai Z>2,99 maka 

perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 1,8 dan 2,99 maka 

perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut gray area, sedangkan 

jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi, dari hasil hitungan 

pada triwulan II 2011 sebesar -1.61 ini termasuk interprestasi nilai Z<1.88 dan masuk 

dalam Zona kebangkrutan atau perusahaan mengalami kesulitan keuangan.  
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3. Triwulan III 2011 

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score, maka diperoleh hasil sebesar -1.63. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaiannya. Menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, 

jika nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 

1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut 

gray area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi 

pada triwulan III 2011 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar 

-1.84 yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. 

4. Triwulan IV 2011  

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score, maka diperoleh hasil sebesar -2.06. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaiannya. Menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, 

jika nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 

1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut 

gray area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi 

pada triwulan IV 2011 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar 

-2.45 yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. 

5. Triwulan I 2012  

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score, maka diperoleh hasil sebesar -2.27. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaiannya. Menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, 

jika nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 

1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut 

gray area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi 

pada triwulan I 2012 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar -

2.25 yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. 

6. Triwulan II 2012  

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score, maka diperoleh hasil sebesar -2.45. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaiannya. Menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, 

jika nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 

1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut 

gray area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi 

pada triwulan II 2012 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar -

2.54 yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. 

7. Triwulan III 2012  

 Dari keseluruhan perhitungan nilai variabel X1 sampai dengan X5 untuk 

memperoleh nilai Z-Score, maka diperoleh hasil sebesar -2.51. berdasarkan angka yang 

diperoleh dan standar penilaiannya. Menurut Toto Prihadi ini bahwa hasil nilai Z-Score, 

jika nilai Z>2,99 maka perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, jika nilai Z diantara 

1,8 dan 2,99 maka perusahaan akan mengalami ancaman kebangkrutan atau disebut 
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gray area, sedangkan jika nilai Z<1,88 maka perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi 

pada triwulan III 2012 dari perhitungan Z-Scorenya menghasilkan nilai Z yang sebesar 

-2.79 yang berarti bahwa nilai Z<1,88 dan perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang sangat serius. 

 

V. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada periode triwulan 

I, II, III, IV tahun 2011 dan triwulan I, II, III tahun 2012 pada perusahaan kayu ini mengalami 

potensi kebangkrutan atau perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Hasil analisis dari 

penelitian ini menghasilkan interprestasi <1,88 yang artinya bahwa perusahaan mengalami 

kondisi bangkrut atau akan memiliki potensi kebangkrutan. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang diajukan penulis berhubungan dengan kesimpulan dalam penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kesimpulan diatas maka sebaiknya pihak manajemen perusahaan lebih 

berhati – hati dalam hal manajemen aset perusahaan, jangan sampai modal kerja yang 

dihasilkan menjadi negatif. Maka perusahaan memperkecil hutang agar tidak terjadi 

hasil yang negatif. Kemudian biaya – biaya operasional perusahaan juga diperhatikan 

penggunaannya agar lebih efisien, jangan sampai lebih besar daripada pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dan juga menambahkan ekuitas perusahaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengambil sampel yang lebih 

banyak lagi atau dapat menggunakan model – model prediksi kebangkrutan lainnya 

seperti model Zavgren, Bond Rating Model, Belkaoui’s Take Over Prediction Model 

untuk dapat dijadikan sebagai pembanding dalam mengetahui potensi kebangkrutan. 
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