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ABSTRAK 

Tujuan perusahaan adalah memperoleh profit dan memiliki performa yang baik. Namun, 
terkadang rencana perusahaan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
perusahaan,  hal tersebut dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk dari yang direncanakan. Apabila 
kinerja perusahaan menurun terus menerus, maka dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. 
Maka perusahaan harus dapat memprediksi kebangkrutan, salah satu metode prediksi tersebut 
adalah Altman Z-Score  Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 
dengan metode Altman Z-Score dan mengklasifikasikan perusahaan termasuk pada safe zone, gray 
zone, atau  distress zone. Periode penelitian adalah tahun 2007 hingga 2011. Data yang digunakan 
di dalam penelitian ini diperoleh dari Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat tahun 2011 yang 
dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2011.  

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Setelah melewati tahap purposive sampling, 
maka sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan tekstil dan garmen 
Variabel di dalam penelitian ini adalah prediksi kebangkrutan perusahaan, dengan sub variabel 
Altman Z-Score, working capital to total assets, retained earning to total asset, EBIT to total assets, 
market value of equity to book value of total liabilities, dan sales to total assets. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2007-2011, 12 perusahaan tersebut 
cenderung berada pada distress zone. Perusahaan yang pernah berada pada gray zone hanya 3 
perusahaan, yaitu RICY pada tahun 2007, INDR pada tahun 2010, dan TFCO pada tahun 2011. 

  
Kata kunci : Altman Z-Score, Kebangkrutan. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Tekstil dan produk tekstil adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang. 
Seiring perkembangan zaman, tekstil kini tidak hanya sebagai kebutuhan pokok,  tetapi juga 
merupakan bagian dari gaya hidup (life style) masyarakat di Indonesia.Dengan adanya 
perkembangan budaya dan  perkembangan fashion dunia, maka turut meramaikan trend fashion di 
Indonesia, di mana berarti memacu perusahaan di Indonesia untuk memproduksi produk tekstil dan 
garmen yang berkualitas dan beragam. 

Produk tekstil dan garmen merupakan salah satu komoditi ekspor unggulan nonmigas 
Indonesia yang dikirim ke beberapa negara tujuan ekspor seperti negara-negara di Amerika dan 
Eropa. Namun, terjadinya beberapa fenomena selama perusahaan beroperasi menyebabkan 
menurunnya pendapatan perusahaan. Pada tahun 2005, terjadi penghapusan kuota tekstil, pada 
tahun 2008-2009 terjadi krisis keuangan global yang menyebabkan volume permintaan dari negara 
tujuan ekspor menurun, dan pada tahun 2010 terjadi kenaikan harga bahan baku tekstil yaitu kapas 
yang membuat perusahaan harus menekan volume produksi atau menambah modal unrtuk 
memenuhi order yang telah disepakati. 

Dengan demikian, dapat terlihat banyak ketidakpastian selama perusahaan beroperasi yang 
dapat menyebabkan kinerja perusahaan meningkat atau menurun. Kinerja perusahaan yang baik, 
harus ditingkatkan dan dipertahankan. Sedangkan, jika kinerja perusahaan menurun terus-menerus 
dan fundamental perusahaan tidak cukup kuat, maka dikhawatirkan perusahaan mengalami 
kebangkrutan, Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan 
operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi 
perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan sebagai kegagalan 
didefinisikan dalam beberapa arti (Adnan dan Kurniasih dalam Almilia dan Winny, 2005): yaitu 
kegagalan ekonomi (economic failure) dan kegagalan keuangan (financial failure).  

Oleh karena itu, perusahaan perlu memprediksi kebangkrutan, salah satunya dengan 
menganalisis laporan keuangan, sebagai peringatan dini untuk mengantisipasi terjadinya 



 

 

kebangkrutan. Salah satu metode untuk memprediksi kebangkrutan adalah metode Altman. Dengan 
memprediksi kebangkrutan tersebut, maka perusahaan diharapkan dapat menentukan langkah-
langkah yang harus diambil untuk dapat memperbaiki kinerja yang menurun dan menghindari 
kebangkrutan. 

 
Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan metode Altman Z-Score? 
2. Apakah perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk di 

dalam safe zone (tidak bangkrut), gray zone (daerah kelabu), atau distress zone (bangkrut)? 
3. Apakah perusahaan yang berada pada gray zone akan cenderung ke posisi safe zone (tidak 

bangkrut) atau distress zone (bangkrut)? 
 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia  dengan menggunakan metode Altman Z-Score. 

2. Menganalisis rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan 
termasuk pada kelompok perusahaan safe zone (tidak bangkrut), gray zone (daerah kelabu), 
ataupun distress zone (bangkrut). 

3. Menganalisis perusahaan yang berada pada gray zone akan cenderung ke posisi safe zone 
(tidak bangkrut) atau distress zone (tidak bangkrut). 
 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan alat ukur untuk 

mengetahui kondisi finansial perusahaan dan juga dapat memprediksi potensi kebangkrutann dilihat 
dari prediksi model Altman Z-Score, serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 
dapat menjadi referensi untuk mengkaji topik serupa ataupun yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. 
1. Variabel dalam penelitian ini adalah prediksi kebangkrutan perusahaan, dengan subvariabel, 

yaitu Altman Z-Score, working capital to total assets, retained earnings to total assets, EBIT 
to total assets, market value of equity to total assets, dan sales to total assets. 

2. Lokasi penelitian ini adalah pada Bursa Efek indonesia (BEI) dengan objek penelitiannya 
adalah 12 perusahaan di industri tekstil dan garmen yang tercatat sebelum tahun 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kerangka Penelitian 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input), seperti bahan baku dan 
tenaga kerja diproses unuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan. Dalam 
penelitian ini, perusahaan yang diteliti adalah 12 perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat di 
Bursa Efek Indonesia. Untuk menggambarkan kondisi perusahaan, maka perusahaan menyusun 
laporan keuangan untuk melihat hasil apa yang telah dicapainya dan bagaimana kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu 
perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang 
kinerja suatu perusahaan (Fahmi, 2011: 22). 

Dalam penelitian ini, jenis laporan keuangan yang digunakan adalah neraca dan laporan laba 
rugi dari 12 perusahaan tekstil dan garmen selama periode 2007 sampai dengan 2011 yang 
selanjutnya akan dianalisis dengan metode Altman Z-Score yang asli, yaitu model Z-Score yang 
digunakan untuk jenis perusahaan publik manufaktur. Z-Score asli ini menghitung 5 rasio keuangan 
yang dikombinasikan oleh Altman, 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 Liabilities, dan Sales to Total Assets. Setelah memperoleh nilai Z-Score dari perhitungan 
Altman tersebut, maka 12  perusahaan tersebut  akan diklasifikasikan apakah termasuk pada safe 
zone (tidak bangkrut), gray zone (daerah kelabu), atau distress zone (bangkrut), di mana akan 
termasuk pada safe zone apabila nilai Z-Score > 2,99; termasuk pada gray zone apabila nilai Z-Score 
berada pada 1,81< Z < 2,99; dan termasuk pada distress zone apabila nilai Z-Score < 1,81. 
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Setelah mengklasifikasikan posisi perusahaan berada pada safe zone, gray zone, ataupun 
distress zone,  selanjutnya melihat apakah perusahaan yang berada pada  gray zone, nilai Z-
Scorenya  akan cenderung menuju ke posisi safe zone (tidak bangkrut) atau distress zone 
(bangkrut).  
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. menurut Sugiyono 
(2011: 11), metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 
atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu 
dengan variabel lain. 

  
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia dengan periode penelitian pada tahun 2007 sampai dengan 2011. 
 
Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 
(Hasan, 2010: 19). Data sekunder tersebut adalah 12 ringkasan kinerja perusahaan tercatat yang 
menjadi objek penelitian selama periode 2007 sampai dengan 2011. Data tersebut diakses dari situs 
Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. 
 
Teknik Pengambilan Sampel 

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode nonprobability 
sampling dan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan pertimbangan sampel 
sebagai berikut: 

1. Perusahaan tekstil dan garmen yang telah go public, dan telah terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebelum tahun 2007. 

2. Memiliki ringkasan kinerja perusahaan yang lengkap selama tahun 2007-2011 dan 
dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pada tahun 2007-2010, ringkasan kinerja keuangan berakhir pada bulan Desember, dan 
pada tahun 2011 ringkasan kineja keuangan berakhir pada September 2011. 

Berdasarkan kriteria sampling yang telah ditentukan maka terpilihlah 12 perusahaan tekstil dan 
garmen yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan metode Altman Z-Score yang dipilih untuk memprediksi potensi kebangkrutan 
perusahaan, maka formula yang digunakan adalah formula Z-Score asli dengan rumus sebagai 
berikut: 

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

Keterangan: 
X1 = Working Capital/Total Assets 
X2 = Retained Earnings/Total Assets 
X3 = Earning before Interest and Taxes/Total Assets 
X4 = Market Value of Equity/Book Value of Total Liabilities 
X5 = Sales/Total Assets 
Z = Overall Index or Score 
 

Score 
Z  > 2,99  Safe Zone (Tidak bangkrut) 
1,81 <  Z < 2,99 Grey Zone (Daerah kelabu) 
Z < 1,81   Distress Zone (Bangkrut) 

 

http://www.idx.co.id/


 

 

Berdasarkan formula tersebut, maka hasil perhitungan Z-Score pada tahun 2007 sampai 
dengan 2011 adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 1       Tabel 2 
Perolehan Z-Score Tahun 2007 

Nama 
Perusahaan 

Z-
Score 

Analisis 

ARGO (0.77) Distress Zone 

CNTX 0.78  Distress Zone 

ERTX 1.64  Distress Zone 

ESTI 1.60  Distress Zone 

INDR 1.19  Distress Zone 

PAFI (0.03) Distress Zone 

HDTX 0.48  Distress Zone 

ADMG 1.00  Distress Zone 

RICY 2.41  Gray Zone 

SSTM 0.92  Distress Zone 

TFCO (0.23) Distress Zone 

UNTX (2.23) Distress Zone 

 

Perolehan Z-Score Tahun 2008 
Nama 

Perusahaan 
Z-

Score 
Analisis 

ARGO (1.19) Distress Zone 

CNTX 0.60  Distress Zone 

ERTX (1.14) Distress Zone 

ESTI 1.53  Distress Zone 

INDR 1.21  Distress Zone 

PAFI (3.89) Distress Zone 

HDTX 0.44  Distress Zone 

ADMG 0.59  Distress Zone 

RICY 1.51  Distress Zone 

SSTM 0.72  Distress Zone 

TFCO (1.00) Distress Zone 

UNTX (2.71) Distress Zone 

  Tabel 3       Tabel 4 
  Perolehan  Z-Score Tahun 2009 

Nama 
Perusahaan 

Z-
Score 

Analisis 

ARGO (1.50) Distress Zone 

CNTX (0.33) Distress Zone 

ERTX (2.37) Distress Zone 

ESTI 1.51  Distress Zone 

INDR 1.28  Distress Zone 

PAFI (0.62) Distress Zone 

HDTX 0.16  Distress Zone 

ADMG 0.43  Distress Zone 

RICY 1.54  Distress Zone 

SSTM 0.87  Distress Zone 

TFCO (0.86) Distress Zone 

UNTX (2.30) Distress Zone 

 

Perhitungan Z-Score Tahun 2010 
Nama 
Perusahaan 

Z-
Score 

Analisis 

ARGO (0.17) Distress Zone 

CNTX (0.04) Distress Zone 

ERTX (3.48) Distress Zone 

ESTI 1.59  Distress Zone 

INDR 1.86  Gray Zone 

PAFI (1.99) Distress Zone 

HDTX 0.19  Distress Zone 

ADMG 0.82  Distress Zone 

RICY 1.72  Distress Zone 

SSTM 0.59  Distress Zone 

TFCO 1.24  Distress Zone 

UNTX (2.95) Distress Zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 5 
Perolehan Z-Score Tahun 2011 

Nama 
Perusahaan 

Z-
Score 

Analisis 

ARGO (0.32) Distress Zone 

CNTX 0.78  Distress Zone 

ERTX (3.59) Distress Zone 

ESTI 1.59  Distress Zone 

INDR 1.51  Distress Zone 

PAFI (1.88) Distress Zone 

HDTX 0.27  Distress Zone 

ADMG 1.61  Distress Zone 

RICY 1.54  Distress Zone 

SSTM 1.06  Distress Zone 

TFCO 2.31  Gray Zone 

UNTX (2.12) Distress Zone 

 
Gambar 2 

Grafik Perolehan Z-Score Perusahaan tahun 2007-2011 

 
Pada tahun 2007 hanya 1 perusahaan, yaitu RICY yang berada pada gray zone  dan yang 

lainnya menempati posisi distress zone. Pada tahun 2008 dan 2009 semua perusahaan berada pada 
distress zone.  Hal ini kemungkinan dikarenakan imbas dari krisis keuangan global yang terjadi pada 
tahun 2008 hingga 2009, sehingga menyebabkan volume permintaan dari konsumen menurun. Pada 
tahun  2010, INDR menempati posisi gray zone, sedangkan yang lainnya berada pada distress zone.  
Dan pada tahun 2011, perusahaan yang berada pada gray zone adalah TFCO, di mana selanjutnya 
akan diramalkan pada tahun 2012 apakah cenderung ke arah distress zone atau safe zone dengan 
metode momen sebagai berikut: 

  

  

 
 
 
 

Keterangan: 
Y = Variabel terikat 
X = Variabel bebas 
a = Nilai konstan 
b = Koefisien arah regresi 
n = Banyaknya data 

 
 
 
 
 



 

 

Tabel 6 
Tren dengan Metode Momen 

n Tahun Z-
Score 
(Y) 

X X
2
 XY 

1 2007 -0.23 0 0 
0 

2 2008 -1.00 1 1 
-1.00 

3 2009 -0.86 2 4 
-1.72 

4 2010 1.24 3 9 
3.72 

5 2011 2.31 4 16 
9.24 

 ∑ 1.46 10 30 
10.24 

Sumber : Data diolah 
 

b = { ∑XY – (∑X ∑Y) ÷ n} ÷ {∑X2
 – (∑X)2 

÷n} 
   = { 10.24 – (10 x 1.46) ÷ 5} ÷ {30 – (10)

2 
÷ 5} 

   = {10.24 – 2.92 } ÷ {30 – 20} 
   = 7.32 ÷ 10 
   = 0.732 
 
 
 
 

a = Ȳ - bX̄  
   = 0.292 – ((0.732) 2) 
   = 0.292 – 1.464 
   = -1.172 
 
Y(2012)  = a + bX 

= -1.172 + (0.732) (5) 
 = 2.488 
            = 2.49 

 
 

Gambar 3 
Peramalan Posisi Z-Score TFCO 2012 

 
 

Pada tahun 2011, nilai Z-Score TFCO adalah 2.31 dan cenderung ke arah distress zone, 
karena nilai 2.31 lebih kecil dari nilai titik tengah gray zone, yiatu 2.4. Dengan peramalan metode 
momen, maka perolehan Z-Score TFCO tahun 2012 adalah 2.49, di mana nilai tersebut lebih besar 
dari nilai pada titik tengah gray zone, yaitu 2.4, sehingga 2.49>2.4 dan berarti posisi perusahaan 
pada tahun 2012 cenderung ke arah safe zone.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai prediksi kebangkrutan perusahaan 
dengan metode Altman Z-Score pada periode penelitian 2007 hingga 2011, maka dapat ditarik 
kesimpulan: 

1. Pada tahun 2007 sampai dengan 2011 rata-rata 12 perusahaan tersebut berada pada 
distress zone, di mana nilai Z-Score < 1.81. Perusahaan yang sempat berada pada gray 
zone adalah RICY pada tahun 2007, INDR pada tahun 2010, dan TFCO pada tahun 2011. 

2. TFCO yang berada pada gray zone pada tahun 2011 dengan perolehan Z-Score 2.31 
cenderung mengarah pada posisi distress zone dan peramalan pada tahun 2012, TFCO 
cenderung ke arah safe zone dengan perolehan Z-Score sebesar 2.49. 
  

 
 
 
 



 

 

Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah: 
1. Perusahaan harus berusaha menempatkan dirinya pada posisi safe zone dengan 

memperoleh Z-Score > 2.99. Untuk memperoleh Z-Score yang tinggi, maka tiap komponen di 
dalam variabel Z-Score tersebut yaitu working capital, total assets, retained earning, EBIT, 
market value of equity, dan sales haruslah tinggi pula. Untuk meningkatkan nilai variabel-
variabel tersebut, maka manajemen harus meningkatkan penjualan dan harus efisien dalam  
memanfaatkan aset dan mengelola biaya operasi agar menghasilkan laba yang tinggi.  

2. Penelitian ini  dapat digunakan sebagai sebagai referensi untuk melakukan penelitian 
selanjutnya dengan mengamati objek-objek yang berbeda dengan periode penelitian yang 
berbeda pula. Dengan membandingkan metode Altman Z-Score dengan metode prediksi 
kebangkrutan lainnya untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari metode Altman Z-Score. 
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