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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, dunia usaha berada dalam lingkungan persaingan yang berubah

cepat. Menurut Endri (2009), dalam lingkungan yang semakin turbulen, sistem dan subsistem organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan
tajam, bahkan semakin tidak menentu arah perubahannya. Secara eksplisit turbulensi
dalam sistem keuangan dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat melemahkan
daya saing perusahaan maupun perbankan.
Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern), suatu
perusahaan harus dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya.
Tujuan umum dari setiap perusahaan adalah memperoleh laba dan mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya sangat penting bagi investor, kreditor, auditor, pemerintah, dan
pemilik perusahaan. Maka dari itu, pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien
diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dan juga terhindar dari
kebangkrutan. Salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu
perusahaan adalah kinerja. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan
suatu perusahaan. Penurunan kinerja secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya
financial distress, yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati
kebangkrutan.
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Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi di mana
perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada
kreditor karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk
menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga perusahaan tidak dapat menghasilkan
profit (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial
distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya
kebangkrutan ataupun likuidasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan
mencermati dan mengenali kondisi perusahaan agar dapat menghindarkan perusahaan
dari kesulitan keuangan (financial distress) atau bahkan kebangkrutan. Platt dan Platt
(2002) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial
distress adalah:
1.

Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum
terjadinya kebangkrutan.

2.

Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar
perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola perusahaan
dengan lebih baik.

3.

Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan
datang.
Penilaian kinerja untuk mengetahui kondisi perusahaan dapat dilakukan melalui

laporan keuangan, yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang
dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis keuangan adalah alat yang
penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai
sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. Laporan
keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan sumber informasi mengenai
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posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, yang
sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Almilia dan
Kristijadi, 2003). Oleh karena itu, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk
mengetahui tingkat kesehatan perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam
menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat
ditingkatkan yang pada akhirnya dapat menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan
(likuidasi) pada perusahaan (Wardhani, 2007). Analisis laporan keuangan tersebut
meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan.
Sejak dulu, topik mengenai prediksi financial distress sangat menarik di dunia
keuangan. Beberapa model telah mencoba membantu calon-calon investor dan kreditor
dalam memilih perusahaan tempat menaruh dana supaya tidak terjebak dalam masalah
financial distress. Rifqy (2009) menyebutkan, model-model tersebut antara lain
dikemukakan oleh Beaver (1966), Altman (1968), Springate (1978), Ohlson (1980), dan
Zmijewski (1983).
Penelitian mengenai prediksi financial distress telah banyak dilakukan di
Indonesia, namun penelitian mengenai perbandingan model prediksi financial distress
yang tepat masih cukup jarang. Beberapa diantaranya adalah Wardhani (2007) yang
membandingkan model Altman dengan model Foster di industri tekstil dan garmen di
Indonesia. Tulisan lain yaitu Hadi dan Anggraeni (2008) yang melakukan penelitian
mengenai pemilihan prediktor delisting terbaik yang membandingkan metode Altman,
metode Zmijewski, dan metode Springate. Rifqy (2009) juga membandingkan model
prediksi financial distress Altman, Ohlson, Zmijewski, dan Springate dalam
penerapannya di Indonesia.
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Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor industri tekstil dan
garmen. Hal itu didasarkan pada merosotnya sektor tekstil dan garmen sepanjang tahun
2008-2009. Kemerosotan tersebut merupakan dampak penurunan daya beli dari negara
tujuan ekspor. Menurut Indonesian Commercial Newsletter edisi Desember 2008
(www.datacon.co.id), pada triwulan ketiga tahun 2008 pertumbuhan sektor industri
tersebut mencapai minus 3,4 persen. Industri sektor riil seperti tekstil paling cepat
terkena imbas krisis global karena permintaan pasar terhadap produk sektor ini langsung
berkurang. Pesanan Januari sampai Maret 2009 sudah tercatat ada penurunan sehingga
pangsa pasar turun yang mendorong perusahaan tekstil Indonesia mulai memperketat
pengeluarannya untuk 2009, antara lain dengan melakukan PHK. Sementara itu, menurut
Laporan Pengembangan Sektor Industri Departemen Perindustrian, Tahun 2004-2009
(www.kemenperin.go.id), laju pertumbuhan sektor industri tekstil, barang kulit dan alas
kaki pada tahun 2007 dan 2008 adalah minus 3,68 dan minus 3,64.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Industri Non Migas Tahun 2004 – 2009
(dalam %)
Cabang Industri
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
1) Makanan, Minuman & Tembakau
1,39
2,75 7,21
5,05
2,34
3,66
2) Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki
4,06
1,31 1,23 -3,68 -3,64 -5,15
3) Brg. Kayu & Hasil Hutan
-2,07 -0,92 -0,66 -1,74 3,45
2,44
4) Kertas & Barang Cetakan
7,61
2,39 2,09
5,79 -1,48 0,61
5) Pupuk, Kimia & Barang Karet
9,01
8,77 4,48
5,69
4,46
3,50
6) Semen & Brg.Galian Non Logam
9,53
3,81 0,53
3,40 -1,49 -1,50
7) Logam Dasar Besi & Baja
-2,61 -3,70 4,73
1,69 -2,05 0,55
8) Alat Angkut, Mesin & Peralatan
17,67 12,38 7,55
9,73
9,79
8,75
9) Barang Lainnya
12,77 2,61 3,62 -2,82 -0,96 -2,82
Total Industri
7,51
5,86 5,27
5,15
4,05
3,97
Sumber: BPS, diolah Depperin (dalam Laporan Pengembangan Sektor Industri 20042009)
*)Perkiraan
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Berdasarkan situs intenet www.kontan.co.id (16 Juni 2009), sebagai akibat
meningkatnya produk impor, sebanyak tiga perusahaan garmen di Bandung dan Bogor
berencana menutup pabriknya karena tidak mampu bersaing lagi dengan produk impor di
pasar lokal.
Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai model
prediksi financial distress dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN MODEL
PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS ALTMAN, FOSTER, SPRINGATE, DAN
ZMIJEWSKI

PADA

PERUSAHAAN

TEKSTIL

DAN

GARMEN

YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2009”.

1.2

Identifikasi Masalah
Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi

sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi
perusahaan untuk mencermati dan mengenali kondisi perusahaan agar dapat
menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan (financial distress) atau bahkan
kebangkrutan. Penilaian kinerja untuk mengetahui kondisi perusahaan dapat dilakukan
melalui laporan keuangan, yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap laporan
keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan
keuangan tersebut meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Oleh karena itu,
diperlukan suatu model terbaik mengenai prediksi financial distress agar perusahaan
dapat melakukan tindakan antisipasi ataupun meminimalisasi kemungkinan kondisi
financial distress.
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1.3

Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi bahwa objek masalah yang akan dibahas

hanya meliputi:
1. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan tekstil dan garmen
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan dan memiliki kelengkapan data
selama periode 2006-2009 (terutama item-item yang digunakan sebagai variabel
independen dalam penelitian ini).
3. Model prediksi yang akan dibandingkan merupakan model prediksi financial
distress yang dikembangkan oleh Altman, Foster, Springate, dan Zmijewski.
4. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan lengkap dikeluarkan dari
sampel.

1.4

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah Model Altman dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Model Foster dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Model Springate dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Model Zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi financial distress
perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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1.5

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apakah Model Altman dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Model Foster dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah Model Springate dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah Model Zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

1.6

Manfaat Penelitian
1. Bagi Akademisi
Penelitian mengenai perbandingan model-model prediksi financial distress,
diharapkan dapat dijadikan model penelitian untuk melakukan penelitian
selanjutnya, dan menjadi pengetahuan bagi akademisi mengenai financial
distress.
2. Bagi Praktisi
Penelitian mengenai perbandingan model-model prediksi financial distress,
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bagi praktisi.
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010

8

1.7

Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun secara teratur dalam bentuk bab dengan tujuan untuk

mempermudah pembahasannya. Untuk itu, skripsi ini dibagi dalam lima bab, di mana
masing-masing bab akan membahas hal-hal sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
serta sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS
Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta
pengungkapan hipotesis yang ingin diuji.

BAB III

METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis menguraikan tentang objek penelitian, data yang
dihimpun, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam
melaksanakan penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan analisis data yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan
penelitian. Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta
analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Sub bab kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil analisis dan
pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya untuk menjawab
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perumusan masalah penelitian. Sub bab saran yaitu pemberian saran atau
rekomendasi yang berkaitan dengan objek penelitian.
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BAB 2
LANDASAN TEORITIS

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Laporan Keuangan
2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
Ada beberapa pengertian laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:
1. Menurut IAI (2009), laporan keuangan merupakan bagian dari proses
pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat
disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau
laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga
termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan
tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis
serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
2. Menurut

Kusumadiyanto

(2006),

laporan

keuangan

merupakan

pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas perusahaan yang telah
dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi
perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, dan pada
hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana
dapat menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan
yang bersangkutan.
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Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang menunjukkan hasil akhir
dari kegiatan perusahaan, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan, dan
merupakan pertanggungjawaban manajemen atas kinerja perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan
Mengacu pada SAK yang dikeluarkan IAI (2009) dalam Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan dengan jelas bahwa
tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan
manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka
dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya,
keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 2009).

2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan menurut IAI (2009) meliputi investor,
karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,
PERBANDINGAN...,
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memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini
meliputi:
1. Investor
Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan
risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka
lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan
apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.
Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
2. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga
tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan paska
kerja, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman
Pemberi

pinjaman

tertarik

dengan

informasi

keuangan

yang

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang
akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada
perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi
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pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada
kelangsungan hidup perusahaan.
5. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka
panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya
berkepentingan

dengan

alokasi

sumber

daya

dan

karena

itu

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan
informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan
pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional
dan statistik lainnya.
7. Masyarakat
Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.
Misalnya,

persahaan

dapat

memberikan

kontribusi

berarti

pada

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan
perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan
(tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta
rangkaian aktivitasnya.
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2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan
1. Neraca
Menurut IAI (2009) neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa,
menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi
penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup aset berwujud, aset
tidak berwujud, aset keuangan, investasi yang diperlakukan menggunakan
metode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, kas dan
setara kas, utang usaha dan utang lainnya, kewajiban diestimasi,
kewajiban berbunga jangka panjang, hak minorotas, dan modal saham
dan pos ekuitas lainnya.
2. Laporan laba rugi
Menurut IAI (2009) laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian
rupa, menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi
penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pendapatan,
laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan
afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar
biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
3. Laporan perubahan ekuitas
Menurut IAI (2009) laporan perubahan ekuitas menggambarkan
peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode
yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut
dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan harus
menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan
ANALISIS
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a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan,
b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta
jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung
dalam ekuitas,
c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan
terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait,
d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
e. saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta
perubahannya, dan
f. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham,
agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan
secara terpisah setiap perubahan.
4. Laporan arus kas
Menurut IAI (2009) laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama
periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi,
dan pendanaan.

2.1.1.5 Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan suatu 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 mengenai kondisi dan
kinerja perusahaan pada masa mendatang (Purwanti, 2005).
Menurut

Harahap

(2007:190)
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dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna
antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang
sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.
Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk menambah informasi yang
ada dalam suatu laporan keuangan. Kegunaan analisis laporan keuangan adalah
sebagai berikut (Harahap, 2007:195):
1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam daripada
yang terdapat dalam laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit)
dari suatu laporan keuangan.
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam suatu
laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan
keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar
perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan modelmodel dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi,
peringkatan (rating).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil
keputusan.
7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu
yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan
periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar
ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan,
baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.
10. Dapat memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di
masa yang akan datang.

2.1.2

Analisis Rasio Keuangan
Penelitian mengenai corporate failure diawali dari analisis rasio keuangan.

Alasan utama digunakannya rasio keuangan karena laporan keuangan lazimnya berisi
informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan tersebut di masa
datang (Fraser, 1995 dalam penelitian Hadad, Santoso, dan Rulina, 2003). Rasio
keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan
keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan
(Harahap, 2007:297).
Dalam Almilia dan Kristijadi (2003), Foster (1986) menyatakan empat hal yang
mendorong analisis laporan keuangan dilakukan dengan model rasio keuangan, yaitu:
1. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antar perusahaan atau antar
waktu.
2. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang
digunakan.
3. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan.
4. Untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi atau
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Menurut Kasmir (2008:110) jenis-jenis rasio keuangan dapat digolongkan
sebagai berikut:
1. Rasio likuiditas
Rasio yang menggambarkan bagaimana kemampuan dari suatu perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio leverage
Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai
dengan utang.
3. Rasio aktivitas
Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber
daya perusahaan, atau dapat dikatakan untuk menilai kemampuan perusahaan
dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.
4. Rasio profitabilitas
Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau
laba dalam suatu periode tertentu.
5. Rasio pertumbuhan
Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan
posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
6. Rasio penilaian
Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar
usahanya di atas biaya investasi.

ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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2.1.3

Financial Distress
2.1.3.1 Pengertian Financial Distress
Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan
dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Namun, belum ada kesepakatan tertentu
mengenai definisi dan kapan sebuah perusahaan dikatakan mengalami financial
distress. Platt dan Platt (2002) menyatakan bahwa lebih sulit memprediksi
financial distress dibanding kebangkrutan. Hal ini disebabkan sulitnya
mengidentifikasi sejak kapan perusahaan mulai mengalami financial distress.
Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun
likuidasi. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau
situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajibankewajiban kepada kreditor karena perusahaan mengalami kekurangan dan
ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya, sehingga
perusahaan tidak dapat menghasilkan profit (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).
Menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Fachrudin (2008:2), kesulitan
keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran
atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan
segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Beberapa definisi financial distress menurut peneliti terdahulu adalah
sebagai berikut (Atmini, 2005):
1. McCue (1991): financial distress sebagai arus kas negatif.
2. Hofer (1980) dan Whitaker (1999): perusahaan financial distress jika
dalam beberapa tahun mengalami laba bersih operasi negatif.
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4. Lau (1987) dan Hill et al (1996): perusahaan mengalami financial distress
jika melakukan pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan
pembayaran dividen.
5. Whitaker (1999): financial distress jika arus kas lebih kecil dari utang
jangka panjang.

2.1.3.2 Tipe Financial Distress
Menurut Brigham dan Gapenski (1997) dalam Fachrudin (2008:2), ada
beberapa definisi kesulitan keuangan (financial distress) sesuai tipenya, yaitu
economic failure, business failure, technical insolvency, insolvency in
bankruptcy, dan legal bankruptcy. Berikut adalah penjelasannya:
1. Economic failure
Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan di mana
pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk biaya
modalnya.
2. Business failure
Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi
dengan akibat kerugian kepada kreditor.
3. Technical insolvency
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika
tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo.
4. Insolvency in bankruptcy
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan insolvency in bankruptcy
jika nilai buku utang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius
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economic failure, dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis.
Perusahaan yang dalam keadaan insolvency in bankruptcy tidak perlu
terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.
5. Legal bankruptcy
Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan
secara resmi dengan undang-undang.

2.1.3.3 Penyebab Financial Distress
Dalam penelitian Wardhani (2007), Bambang Riyanto (2001:315)
menyatakan faktor-faktor yang merupakan penyebab kegagalan suatu perusahaan
pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
1. Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam perusahaan itu
sendiri, yang meliputi faktor finansial maupun non finansial.
a. Faktor finansial meliputi:
i. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap
yang berat bagi perusahaan
ii. Adanya current liabilities yang terlalu besar di atas current assets
iii. Lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya bad debts
(piutang tak tertagih)
iv. Kesalahan dalam dividend-policy
v. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.
b. Faktor non finansial meliputi:
i. Adanya kesalahan pada para pendiri perusahaan, yaitu antara lain:
a) Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan
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c) Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan.
ii. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan
iii. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan
iv. Adanya managerial incompetence.
a) Kesalahan dalam policy pembelian
b) Kesalahan dalam policy produksi
c) Kesalahan dalam policy marketing
d) Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar perusahaan dan yang
berada di luar kekuasaan atau kontrol dari pimpinan perusahaan atau
badan usaha, antara lain:
a. Adanya persaingan yang hebat
b. Berkurangnya permintaan teradap produk yang dihasilkan
c. Turunnya harga-harga, dan lain sebagainya.

Sedangkan Lizal (2002) dalam Fachrudin (2008:6), mengelompokkan
penyebab-penyebab

kesulitan

dan

menamainya

dengan

Model

Dasar

Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Menurut Lizal
(2002), ada tiga alasan yang mungkin mengapa perusahaan menjadi bangkrut,
yaitu:
1. Neoclassical model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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data neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets.
2. Financial model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun
perusahaan dapat bertahan hidup jangka panjang, tapi ia harus bangkrut
juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak
sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus
ini. Tidak dapat secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini
kebangkrutan baik atau buruk untuk direstrukturisasi. Model ini
mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator kinerja
seperti ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables turnover,
debt ratio, current ratio, working capital, EPS ratio, dan sebagainya.
3. Corporate governance model
Di sini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan
yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong
perusahaan menjadi out of to the market sebagai konsekuensi masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan informasi kepemilikan. Kepemilikan
berhubungan dengan struktur tata kelola perusahaan dan goodwill
perusahaan.

2.1.3.4 Manfaat Analisis Financial Distress
Analisis financial distress dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda awal
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semakin baik bagi manajemen karena manajemen bisa melakukan perbaikanperbaikan ataupun tindakan-tidakan antisipasi. Purwanti (2005) menyatakan
bahwa model prediksi financial distress akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak
berikut:
1. Pemberi pinjaman
Hasil penelitian mengenai prediksi financial distress bermanfaat baik
dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan
menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.
2. Investor
Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan
menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan
pembayaran kembali pokok dan bunga.
3. Pembuat peraturan
Pembuat peraturan mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan
membayar utang dan menstabilkan perusahaan individu. Oleh sebab itu,
diperlukan suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesangupan
perusahaan membayar utang dan menilai stabilitas perusahaan.
4. Pemerintah
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerja,
industri, dan masyarakat. Penelitian tentang model financial distress dan
prediksi kebangkrutan akan membantu pemerintah dalam mengeluarkan
kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi masyarakat dari kerugian
dan kemungkinan terganggunya stabilitas ekonomi dan politik negara.
5. Auditor
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi
auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.
6. Manajemen
Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusajaan akan
menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak
langsung (kerugian penjualan atau kerugian paska akibat ketetapan
pengadilan). Dengan adanya model prediksi financial distress, diharapkan
perusahaan dapat menghindari kebangkrutan sehingga juga dapat
menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan
tersebut.

2.1.4

Model-model Prediksi Financial Distress
2.1.4.1 Model Altman
Altman (1968) menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis
(MDA). Sampel yang digunakan Altman (1968) dalam penelitiannya berjumlah
66 perusahaan. Sampel tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 33
perusahaan yang dianggap bangkrut dan 33 perusahaan lainnya yang tidak
bangkrut. Perusahaan yang digunakan Altman (1968) hanya berasal dari industri
manufaktur. Hasil penelitian yang dikembangkan oleh Altman yaitu:
Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5
Keterangan:
X1 = Working capital to total assets
X2 = Retained earning to total assets
X3 = Earning before interest and taxes to total assets
Pinasthika,
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X5 = Sales to total assets
Untuk dapat menyatakan dan mengelompokkan apakah perusahaan yang
diprediksi akan bangkrut atau tidak, maka Altman membuat suatu daerah
pembatasan (discriminant area) sebagai berikut:
•

Z > 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat.

•

Z < 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut.

•

1,81 < Z < 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau
daerah abu-abu.
Setelah menciptakan model kebangkrutan yang pertama, Altman

kemudian merevisi modelnya tersebut pada tahun 1983. Tujuan dari revisi adalah
untuk menyesuaikan model prediksi kebangkrutan tersebut apabila diterapkan
pada perusahaan yang tidak mempunyai nilai pasar ekuitas atau private firm.
Hasil persamaan Z-score berubah sebagai berikut (Samarakoon dan Hasan):
Z' = 0,71X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5
Keterangan:
X1 = Working capital to total assets
X2 = Retained earning to total assets
X3 = Earning before interest and taxes to total assets
X4 = Book value of equity to book value of total debts
X5 = Sales to total assets
Dari model tersebut, Altman membuat daerah pembatasan sebagai
berikut:
•

Z' > 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat.

•

Z' < 1,23 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut.
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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•

1,23 < Z' < 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau
daerah abu-abu.
Kemudian Altman melakukan revisi lagi untuk diadaptasikan pada

perusahaan non manufaktur. Pada Z''-score ini Altman mengeliminasi variabel
sales to total assets dengan alasan untuk meminimalkan potensi industry effect.
Selain eliminasi variabel sales to total assets, Altman juga mengganti pembilang
pada rasio variabel X4, yaitu dari nilai pasar ekuitas menjadi nilai buku ekuitas.
Pada

dasarnya,

model

Z''-score

dikembangkan

oleh

Altman

untuk

memperkirakan keadaan keuangan perusahaan-perusahaan yang berada di luar
Amerika Serikat. Persamaan Z''-score adalah sebagai berikut:
Z'' = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4
Dalam model untuk emerging market, Altman menambahkan konstanta
+3,25 dengan tujuan untuk menstandarisasi skor dengan skor nol (0) yang setara
dengan obligasi dengan rating D (gagal bayar) di Amerika Serikat (Altman,
2000).
Keterangan:
X1 = Working capital to total assets
X2 = Retained earning to total assets
X3 = Earning before interest and taxes to total assets
X4 = Book value of equity to book value of total debts
Uraian

masing-masing

variabel

tersebut

adalah

(Samarakoon dan Hasan):
1. Working capital to total assets
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Rasio ini mengukur posisi modal kerja terhadap total asetnya. Merupakan
rasio yang mendeteksi likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Retained earning to total assets
Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi atau mengukur
akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.
3. Earning before interest and taxes to total assets
Rasio yang mengukur produktivitas nyata perusahaan yang diperoleh dari
asetnya. Rasio tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan dlam
menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
4. Book value of equity to book value total debts
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan
dapat turun nilainya sebelum jumlah utang melebihi nilai buku
ekuitasnya.
Dari model terakhir yang dihasilkan, Altman menentukan daerah
pembatasan sebagai berikut:
•

Z'' > 2,60 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat.

•

Z'' < 1,1 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut atau
mengalami financial distress.

•

1,1 < Z'' < 2,60 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau
daerah abu-abu.
Berdasarkan penelitian Samarakoon dan Hasan terhadap perusahaan-

perusahaan di Sri Lanka, yang menguji kemampuan ketiga model Altman (Zscore 1968, Z'-score 1983, dan Z''-score 1993), menunjukkan secara keseluruhan
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mengklasifikasi perusahaan yang mengalami financial distress dan yang tidak
mengalami financial distress untuk satu tahun sebelum distress. Untuk dua tahun
sebelum distress, model Altman Z''-score (1993) juga memiliki kemampuan
tertinggi yaitu 68% dibandingkan dengan kedua model lainnya. Hasil penelitian
Samarakoon dan Hasan tersebut menunujukkan bahwa untuk sampel perusahaan
pada negara berkembang, akan lebih tepat jika menggunakan model Altman Z''score (1993).

2.1.4.2 Model Foster
Seperti yang diungkapkan Wardhani (2007), Goerge Foster dalam
bukunya yang berjudul “Financial Statement Analysis” melakukan penelitian
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan-perusahaan kereta api di Amerika
Serikat periode 1970-1971. Semula ia menggunakan univariate models dengan
menggunakan dua variabel rasio secara terpisah, yaitu transportation expense to
operating revenue ratio (TE/OR Ratio) dan time interest earned ratio (TIE
Ratio).
Studi itu dilakukan terhadap 10 perusahaan kereta api dengan hasil 8 tidak
bangkrut dan 2 bangkrut. Untuk mengukur kemampuan meramalkan dari rasiorasio tersebut dibuatlah “cut-off point”, di mana untuk TE/OR Ratio adalah 0,403
sedangkan untuk TIE Ratio adalah 1,16. Sehingga dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. TE/OR > 0,403 berarti perusahaan cenderung bangkrut.
2. TE/OR < 0,403 berarti perusahaan cenderung tidak bangkrut.
3. TIE > 1,16 berarti perusahaan cenderung tidak bangkrut.
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Kemudian Foster mengamati kemungkinan terjadinya kesalahan tipe I
(apabila perusahaan yang bangkrut diramalkan tidak bangkrut) maupun tipe II
(apabila perusahaan yang tidak bangkrut diramalkan bangkrut). Untuk mengatasi
hal tersebut, maka Foster mencoba menerapkan sampel perusahaan yang sama
untuk dianalisis dengan multivariate models sehingga didapat persamaan
diskriminannya, yaitu:
Z = -3,366X + 0,657Y
Keterangan:
X = TE/OR =

   
     

Y = TIE = 


   

Rasio yang pertama menjelaskan seberapa besar biaya operasi
dibandingkan dengan penghasilan, sedangkan rasio kedua menunjukkan seberapa
besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar.
Dalam penelitian Wardhani (2007), biaya transportasi dalam persamaan ini
dianggap sebagai biaya operasional.
“Cut-off point” pada model Foster adalah sebagai berikut:
•

Z < 0,640 diklasifikasikan sebagai perusahaan bangkrut.

•

Z > 0,640 diklasifikasikan sebagai perusahaan tidak bangkrut.
Menurut Husnan (1998:685) dalam Wardhani (2007), studi ini dinilai

berhasil karena dari 10 perusahaan hanya terdapat 1 perusahaan yang salah dalam
pengelompokkan.
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2.1.4.3 Model Springate
Springate membuat model prediksi financial distress pada tahun 1978
menggunakan metode yang sama dengan Altman (1968) yaitu step-wise multiple
discriminate analysis. Setelah melalui uji yang sama dengan Altman (1968),
Springate memilih empat rasio yang dipercaya bisa membedakan antara
perusahaan yang mengalami distress dan yang tidak distress. Sampel yang
digunakan Springate berjumlah 40 perusahaan yang berlokasi di Kanada
(www.bankruptcyaction.com). Sampel tersebut terdiri dari 20 perusahaan yang
bangkrut dan 20 perusahaan yang tidak bangkrut, sampel ini dibatasi pada sektor
manufaktur (Boritz, Kennedy, and Sun, 2007 dalam Zaina, 2009).
Model yang dihasilkan Springate adalah sebagai beikut:
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan:
X1 = Working capital to total assets
X2 = Net profit before interest and taxes to total assets
X3 = Net profit before taxes to current liabilities
X4 = Sales to total assets
Nilai “cut-off point” yang berlaku untuk model ini adalah 0,862. Nilai Z
yang lebih kecil dari 0,862 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi
akan mengalami financial distress. Dalam tes yang dilakukan Springate, model
ini memiliki akurasi 92,5%. Seperti dikutip dari www.bankruptcyaction.com,
model ini juga telah diuji oleh beberapa peneliti lain, diantaranya adalah Botheras
(1979) dan Sands (1980). Botheras (1979) yang menguji model Springate atas 50
perusahaan dengan nilai aset rata-rata US$ 2,5 juta, menemukan tingkat akurasi
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dengan rata-rata asetnya US$ 63,4 juta, menemukan tingkat akurasi 83,3%
(www.bankruptcyaction.com).

2.1.4.4 Model Zmijewski
Zmijewski (1984) menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja,
leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Metode
yang digunakan Zmijewski sama dengan yang digunakan Ohlson, yaitu regresi
logit. Populasi yang digunakan adalah semua perusahaan yang listed pada
American and New York Stock Exchange selama periode 1972 hingga 1978.
Sampel yang digunakan adalah 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800
perusahaan yang masih bertahan saat itu (Zmijewski, 1984). Model yang
dihasilkan Zmijewski (1984) adalah sebagai berikut:
X = -4,803 – 3,599X1 + 5,406X2 – 1,000X3
Keterangan:
X1 = ROA (net income to total assets)
X2 = Leverage (total liabilities to total assets)
X3 = Liquidity (current assets to current liabilities)
Dalam Rifqy (2009), Zmijewski (1984) menyatakan bahwa perusahaan
dianggap distress jika probabilitasnya lebih besar dari 0,5, dengan kata lain, nilai
X-nya adalah 0. Maka dari itu, nilai “cut-off point” yang berlaku dalam model ini
adalah 0. Hal ini berarti perusahaan yang nilai X-nya lebih besar dari atau sama
dengan 0 diprediksi akan mengalami financial distress di masa depan.
Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai X lebih kecil dari 0 diprediksi tidak
akan mengalami distress. Zmijewski (1984) telah mengukur akurasi modelnya
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2.2

Penelitian Terdahulu
Wardhani (2007) melakukan penelitian yang membandingkan Model Altman dan

Model Foster pada perusahaan di industri tekstil dan garmen periode 2002-2004. Hasil
yang didapat adalah terdapat perbedaan secara statistik hasil analisis Altman dan Foster
tahun 2002, dan tidak terdapat perbedaan secara statistik hasil analisis Altman dan Foster
tahun 2003 dan 2004. Hadi dan Anggraeni (2008) meneliti mengenai pemilihan prediktor
delisting terbaik pada perusahaan delisting di Bursa Efek Indonesia, kecuali sektor
keuangan dan perbankan. Ia membandingkan metode Zmijewski, metode Altman, dan
metode Springate. Hasil penelitian Hadi dan Anggraeni (2008) mendapatkan bahwa
metode Altman adalah prediktor delisting terbaik, diikuti oleh metode Springate
kemudian yang paling buruk adalah metode Zmijewski. Rifqy (2009) melakukan analisis
perbandingan Model Altman, Ohlson, Zmijewski, dan Springate pada industri
manufaktur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model asli yang paling baik adalah
model Springate. Sementara itu, penelitian lain dilakukan oleh Zaina (2009) yang
melakukan penelitian menganai analisis laporan keuangan untuk memprediksi kondisi
financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen. Dalam penelitiannya, Zaina
(2009) membandingan antara model Altman, Foster, dan Springate. Hasilnya adalah
model Altman memiliki ketepatan prediksi paling tinggi, diikuti oleh model Springate
dan model Foster.
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2.3

Kerangka pemikiran

Z''-score Model Altman:
1.
2.
3.
4.

WC/TA
RE/TA
EBIT/TA
BVEQUITY/BVTL

Z-score Model Foster:
1.
2.

LAPORAN
KEUANGAN

TE/OR
TIE (EBIT/Interest
expense)

FINANCIAL
DISTRESS/SEHAT

Z-score Model
Springate:
1.
2.
3.
4.

WC/TA
EBIT/TA
EBT/CL
SALES/TA

X-score Model
Zmijewski:
1.
2.
3.

NI/TA
TL/TA
CA/CL

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Tujuan

umum

dari

setiap

perusahaan

adalah

memperoleh

laba

dan

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya sangat penting bagi investor, kreditor, auditor,
pemerintah, dan pemilik perusahaan. Maka dari itu, pengelolaan perusahaan secara
efektif dan efisien diperlukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dan juga
terhindar dari kondisi financial distress atau bahkan kebangkrutan.
Prediksi mengenai financial distress ataupun kebangkrutan sebenarnya dapat
dilakukan melalui analisis laporan keuangan. Hal itu dikarenakan laporan keuangan
berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, sehingga jika dianalisis dengan
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baik dapat diketahui posisi keuangan perusahaan apakah dalam keadaan aman atau baik
ataukah sedang mengalami kesulitan keuangan (financial distress).
Telah ada beberapa model yang mencoba membantu calon-calon investor dan
kreditor dalam memilih perusahaan tempat menaruh dana supaya tidak terjebak dalam
masalah financial distress. Model-model tersebut diantaranya adalah Model Altman,
Model Foster, Model Springate, dan Model Zmijewski.
Model Altman Z''-score (1993) menggunakan empat jenis rasio keuangan yang
dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang mengalami
kondisi financial distress dan yang sehat. Rasio-rasio tersebut adalah working capital to
total assets, retained earning to total assets, EBIT to total assets, dan book value of
equity to book value of debts.
Foster juga menggunakan rasio keuangan dalam model prediksi yang
dikembangkannya. Rasio pertama dalam Model Foster menjelaskan seberapa besar biaya
operasi

dibandingkan

dengan

pendapatan

operasinya,

sementara

rasio

kedua

menunjukkan seberapa besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang
harus dibayar.
Model yang dikembangkan oleh Springate menggunakan empat rasio, yaitu
working capital to total asset, net profit before interest and taxes to total asset, net profit
before taxes to current liabilities, dan sales to total asset.
Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan
likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Rasio tersebut adalah net
income to total assets (ROA), total liabilities to total assets (leverage), dan current
assets to current liabilities (liquidity).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah skor dari masing-masing model
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dependen yang digunakan adalah kondisi financial distress perusahaan. Variabel
dependen tersebut merupakan variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan yang
mengalami kondisi financial distress dan 0 untuk perusahaan yang sehat atau tidak
financial distress.

2.4

Hipotesis
Hipotesis adalah suatu anggapan logis tentang adanya hubungan antara dua

variabel atau lebih yang digambarkan dalam bentuk pernyataan (Sekaran, 2006).
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ha1:

Model Altman dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Ha2:

Model Foster dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Ha3:

Model Springate dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Ha4:

Model Zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Penelitian ini tidak mengembangkan model prediksi kebangkrutan yang baru.

Penelitian ini akan manggunakan model-model yang sudah ada untuk memprediksi
tingkat financial distress suatu perusahaan. sifat penelitian yang dilakukan penulis
adalah studi deskriptif kuantitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk
menjelaskan karakteristik dari variabel yang diteliti (Sekaran, 2009).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan laporan keuangan perusahaan tekstil
dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Laporan
keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2006 hingga tahun 2009.
Populasi dari perusahaan tekstil dan garmen terdiri atas 19 perusahaan. Tidak seluruh
perusahaan dalam populasi digunakan untuk penelitian ini, namun hanya 11 sampel yang
memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data yang akan diteliti, dianalisis
menggunakan metode data pooling, yaitu data dari beberapa entitas selama beberapa
periode dibandingkan secara bersama-sama.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Data yang Dihimpun
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dengan mempelajari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan
penelitian. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang
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dapat diakses melalui internet maupun informasi yang dipublikasikan (Sekaran, 2009).
Data yang akan diteliti adalah berupa laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), periode 2006-2009 dan sudah
dipublikasikan. Data ini diperoleh melalui situs internet Indonesian Stock Exchange dan
dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2008.

3.2.2

Metode Pengambilan Sampel
Menurut Sekaran (2009), populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang,

kejadian, atau hal-hal lain yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Sementara itu, sampel
adalah bagian dari populasi, yang anggotanya dipilih dari populasi tersebut.
Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan tekstil
dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009. Populasi
tersebut berjumlah 19 perusahaan. Pemilihan sampel dari penelitian ini dilakukan secara
purposive sampling, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan tekstil dan garmen
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menerbitkan laporan keuangan
lengkap (terutama item-item yang digunakan sebagai variabel independen dalam
penelitian ini) secara berturut-turut pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009.
2. Laporan keuangan perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember.
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dari 19 populasi perusahaan tekstil dan
garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009 diperoleh 11
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Tabel 3.1 Pengambilan Sampel
Keterangan

Jumlah

Perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di

19

Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2009.
Perusahaan tekstil dan garnen yang terdaftar di Bursa

(8)

Efek Indonesia yang tidak memenuhi kriteria
pemilihan.
Perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di

11

Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel.
Sumber: Olahan penulis
3.2.3

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumendokumen serta mencatat data tertulis yang mempunyai hubungan dengan objek
penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan
mengambil data laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2009. Data tersebut diperoleh melalui
situs internet Indonesian Stock Exchange dan dari Indonesian Capital Market
Directory (ICMD) 2008.
2. Metode Studi Kepustakaan
Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami literatur-literatur
yang membahas mengenai hal yang relevan dengan topik yang diteliti, misalnya
buku dan jurnal-jurnal terkait, serta penelitian-penelitian sebelumnya.
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3.2.4

Definisi Operasional Variabel
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kondisi perusahaan, apakah

mengalami financial distress atau sehat. Kriteria perusahaan yang mengalami financial
distress yaitu yang minimal memiliki dua dari beberapa karakteristik perusahaan
bermasalah seperti yang diungkapkan oleh Mutchler (1985) dalam Fanny dan Saputra
(2005) berikut ini selama 2 tahun berturut-turut:
a. Modal total negatif
b. Arus kas negatif
c. Pendapatan operasi negatif
d. Modal kerja negatif
e. Kerugian pada tahun berjalan
f. Defisit saldo laba tahun berjalan.
Sementara itu, kriteria perusahaan yang sehat yaitu perusahaan yang tidak memiliki
kriteria perusahaan bermasalah seperti yang tertera di atas. Perusahaan yang tergolong
mengalami financial distress diberi kode 1, sedangkan perusahaan sehat diberi kode 0.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah skor kebangkrutan yang
diperoleh dari perhitungan menggunakan model prediksi Altman, Foster, Springate dan
Zmijewski.
Berdasarkan kriteria di atas, perusahaan-perusahaan yang tergolong financial
distress dan sehat ditunjukkan dalam tabel 3.2 dan tabel 3.3.
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Tabel 3.2 Perusahaan yang memenuhi kategori 1 (financial distress)
No.

Kode

Nama Perusahaan

1

MYTX

PT Apac Citra Centertex Tbk

2

ARGO

PT Argo Pantes Tbk

3

KARW

PT Karwell Indonesia Tbk

4

PAFI

PT Panasia Filament Inti Tbk

5

POLY

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk

6

TFCO

PT TificoTbk

Sumber: Olahan penulis

Tabel 3.3 Perusahaan yang memenuhi kategori 0 (sehat)
No.

Kode

Nama Perusahaan

1

ESTI

PT Ever Shine Textile Industry Tbk

2

INDR

PT Indorama Syntetics Tbk

3

PBRX

PT Pan Brothers Tex Tbk

4

ADMG

PT Polychem Indonesia Tbk

5

RICY

PT Ricky Putra Globalindo Tbk

Sumber: Olahan penulis

3.3

Metode Analisis Data

3.3.1

Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis

yang telah dibuat sebelumnya. Langkah awal pengolahan data adalah dengan cara
mengubah data mentah menjadi proksi-proksi yang telah ditentukan dengan
menggunakan program microsoft excel. Kemudian data dalam penelitian ini akan
dianalisis berdasarkan masing-masing model kebangkrutan, sehingga menghasilkan skor
kebangkrutan. Model-model kebangkrutan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Analisis Z''-score model Altman, diperoleh dengan fungsi persamaan berikut:
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Z'' = 3,25 + 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4
Keterangan:
X1 =

   
   



X2 =

    
   

X3 =

        
   
     
    

X4 =  

Jika nilai Z'' > 2,60 maka perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat,
sedangkan perusahaan dengan nila Z'' < 1,1 diklasifikasikan sebagai perusahaan
yang mengalami kondisi financial distress. Perusahaan yang memiliki nilai Z''
antara 1,1 sampai 2,6 maka termasuk perusahaan pada grey area.
2. Analisis Z-score model Foster, diperoleh dengan fungsi persamaan berikut:
Z = -3,366X + 0,657Y
Keterangan:
X = TE/OR =
Y = TIE =

      
   !

        
   

Perusahan yang memiliki Z < 0,640 maka diklasifikasikan sebagai perusahaan
bangkrut, sedangkan perusahaan dengan Z > 0,640 diklasifikasikan sebagai
perusahaan yang tidak bangkrut.
3. Analisis Z-score model Springate, diperoleh dengan fungsi persamaan berikut:
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4
Keterangan:
X1 =

   
   



X2 =
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X3 =

     



X4 = 

" 
  

Nilai Z < 0,862 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kondisi financial
distress, sedangkan nilai Z > 0,862 menunjukkan perusahaan tidak mengalami
kondisi financial distress.
4. Analisis X-score model Zmijewski, diperoleh dengan fungsi persamaan berikut:
X = -4,803 – 3,599X1 + 5,406X2 – 1,000X3
Keterangan:
# $%
  

X1 = 
X2 =

 

   
  


X3 = 

Jika X ≥ 0 maka perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan financial
distress, sedangkan jika X < 0 maka perusahaan tersebut tidak mengalami kondisi
financial distress atau sehat.

3.3.2

Teknik Pengujian Hipotesis
Data skor kebangkrutan dari masing-masing model prediksi diolah menggunakan

analisis statistik untuk mengetahui model mana yang memiliki pengaruh terbesar ada
kondisi financial distress suatu perusahaan. Dalam pengujian hipotesis, peneliti
menggunakan bantuan software statistik, yaitu SPSS 16. Langkah-langkah pengujian
hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Statistik deskripstif
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Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum
(Ghozali, 2006).
2. Regresi logistik
Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel dependennya
merupakan variabel dummy atau kategori yang menggunakan skala nominal.
Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan, namun dalam
regresi logistik tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya
(Ghozali, 2009). Model regresi logistik yang akan digunakan dapat dirumuskan
sebagai berikut (Ghozali, 2009)

Ln

p
= a + b1 X 1 + e
1− p

Ln

p
= a + b2 X 2 + e
1− p

Ln

p
= a + b3 X 3 + e
1− p

Ln

p
= a + b4 X 4 + e
1− p

Keterangan:
p

= Probabilitas perusahaan mengalami kondisi financial distress

b0

= Konstanta

b1-4

= Koefisien regresi

X1

= Altman Z''-score

X2

= Foster Z-score
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X3

= Springate Z-score

X4

= Zmijewski X-score

e

= error
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BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

perusahaan industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2006-2009. Data diperoleh dengan mengakses situs internet Indonesian Stock Exchange
dan dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2008.
Gambaran umum perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel objek penelitian
dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 4.1
Ringkasan Profil Perusahaan Tekstil dan Garmen Go-Public di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2006-2009
Tahun
No.

Nama Perusahaan

Kode

Tahun Listing
Berdiri

1

PT Apac Citra Centertex Tbk

MYTX

10-Feb-1987

20-Oct-1989

2

PT Argo Pantes Tbk

ARGO

11-Jan-1981

7-Jan-1991

3

PT Ever Shine Textile Industry Tbk

ESTI

11-Dec-1973

13-Oct-1992

4

PT Indorama Synthetics Tbk

INDR

3-Apr-1974

3-Aug-1990

5

PT Karwell Indonesia Tbk

KARW

18-Feb-1978

20-Dec-1994

6

PT Pan Brothers Tex Tbk

PBRX

21-Aug-1980

16-Aug-1990

7

PT Panasia Filament Inti Tbk

PAFI

1-Dec-1988

22-Jul-1997

8

PT Polychem Indonesia Tbk

ADMG

25-Apr-1986

20-Oct-1993

9

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk

POLY

15-Feb-1984

12-Mar-1991

10

PT Ricky Putra Globalindo Tbk

RICY

22-Dec-1987

9-Feb-1998

11

PT Tifico Tbk

TFCO

25-Oct-1973

26-Feb-1980

Sumber: www.idx.co.id
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4.2

Analisis Tingkat Fianancial Distress Model Prediksi

4.2.1

Model Altman
Dari hasil perhitungan data laporan keuangan tahun 2006 sampai 2009 dari

seluruh sampel perusahaan industri tekstil dan garmen yang dimasukkan ke dalam model
prediksi dengan menggunakan Z''-score Altman, diperoleh nilai yang memperlihatkan
perusahaan yang diprediksi financial distress, non financial distress, dan yang berada di
grey area (daerah abu-abu). Perusahaan yang berada pada grey area mengalami kondisi
rawan financial distress. Artinya, jika perusahaan dapat memperbaiki kinerja
keuangannya maka perusahaan dapat menjadi perusahaan yang sehat, namun jika
perusahaan tidak segera memperbaiki kinerja keuangannya maka perusahaan dapat
mengalami financial distress.
Nilai yang dicapai oleh perusahaan industri tekstil dan garmen sebagian besar
masih lebih kecil dari nilai cut-off, yang berarti banyak perusahaan berada dalam kondisi
financial distress. Grafik hasil prediksi kondisi perusahaan berdasarkan model Altman
dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini, sedangkan keterangan lengkap kondisi
masing-masing perusahaan terdapat pada lampiran 1.
Gambar 4.1
Grafik Hasil Prediksi Berdasarkan Model Altman
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4.2.1.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2006 terdapat
36,36% atau 4 perusahaan tekstil dan garmen yang terklasifikasi mengalami
financial distress menurut model prediksi Z''score Altman. Perusahaanperusahaan tersebut adalah PT Argo Pantes Tbk, PT Karwell Indonesia Tbk, PT
Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk.
Pada tahun 2007, terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang diprediksi
mengalami financial distress menjadi sebanyak 45,45% atau 5 perusahaan. PT
Apac Citra Centertex Tbk yang pada tahun 2006 diprediksi masuk kategori grey
area, ternyata tidak mampu memperbaiki kinerja keuangannya sehingga pada
tahun 2007 terklasifikasi sebagai perusahaan yang mengalami financial distress.
Pada tahun 2008, jumlah perusahaan yang diprediksi mengalami financial
distressi bertambah menjadi 6 perusahaan atau 54,55%. PT Panasia Filament Inti
Tbk yang pada tahun 2006 dan 2007 diprediksi termasuk kategori grey area,
pada tahun 2008 berubah menjadi financial distress.
Sementara itu, pada tahun 2009 perusahaan tekstil dan garmen yang
terklasifikasi mengalami financial distress adalah sebanyak 45,45% atau 5
perusahaan. Pada tahun ini, PT Tifico Tbk yang pada tiga tahun sebelumnya
diprediksi mengalami financial distress, akhirnya dapat berubah menjadi
perusahaan yang terklasifikasi sehat atau non financial distress.

4.2.1.2 Grey Area
Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat ada 18,18% atau dua perusahaan,
yaitu PT Apac Citra Centertex Tbk dan PT Panasia Filament Inti Tbk yang
ANALISIS
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Pada tahun 2007, terjadi penurunan jumlah perusahaan yang diprediksi
berada pada grey area menjadi satu perusahaan atau 9,09%. Perusahaan itu
adalah PT Panasia FilamentInti Tbk.
Pada tahun 2008 dan 2009, tidak ada perusahaan tekstil dan garmen yang
terklasifikasi sebagai perusahaan yang berada pada grey area menurut model
prediksi Altman. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya diprediksi berada
pada grey area, pada kedua tahun tersebut telah berubah menjadi financial
distress.

4.2.1.3 Sehat
Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat pada tahun 2006 hingga 2008 ada
45,45% atau 5 perusahaan tekstil dan garmen yang terklasifikasi sebagai
perusahaan sehat atau non financial distress menurut model prediksi Z''-score
Altman, yaitu PT Ever Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk,
PT Pan Brothers Tex Tbk, PT Polychem Indonesia Tbk, dan PT Ricky Putra
Globalindo Tbk. Sementara itu pada tahun 2009, terdapat penambahan satu
perusahaan yang diprediksi sehat, yaitu PT Tifico Tbk. Hal ini menunjukkan
perusahaan tersebut dapat memperbaiki kinerja keuangannya sehingga dapat
keluar dari kondisi financial distress.

4.2.2

Model Foster
Berdasarkan perhitungan menggunakan model prediksi Foster selama periode

2006-2009, diperoleh nilai yang memperlihatkan perusahaan yang diprediksi ke dalam
kategori financial distress dan non financial distress atau sehat. Nilai yang dicapai oleh
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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perusahaan industri tekstil dan garmen sebagian besar masih lebih kecil dari nilai cut-off,
yang berarti banyak perusahaan berada dalam kondisi financial distress.
Grafik hasil prediksi kondisi perusahaan berdasarkan model Foster dapat dilihat
pada gambar 4.2 di bawah ini, sedangkan keterangan lengkap kondisi masing-masing
perusahaan terdapat pada lampiran 2.
Gambar 4.2
Grafik Hasil Prediksi Berdasarkan Model Foster
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4.2.2.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat ada 81,82% atau 9
perusahaan tekstil dan garmen pada tahun 2006 yang terklasifikasi mengalami
financial distress menurut perhitungan model Foster. Perusahaan-perusahaan
tersebut adalah PT Apac Citra Centertex Tbk, PT Argo Pantes Tbk, PT Ever
Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk, PT Karwell Indonesia
Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polychem Indonesia Tbk, PT Polysindo
Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk.
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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Tahun 2007, jumlah perusahaan yang diprediksi mengalami financial
distress berkurang menjadi 8 perusahaan atau 72,73%. Perusahaan-perusahaan
yang terklasifikasi ke dalam kategori financial distress sama dengan tahun 2006,
kecuali PT Polychem Indonesia Tbk karena pada tahun 2007 dapat meningkatkan
kinerja keuanganya sehingga termasuk perusahaan yang sehat.
Pada tahun 2008, jumlah perusahaan tekstil dan garmen yang diprediksi
mengalami financial distress tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 8
perusahaan atau 72,73%. Akan tetapi, perusahaan yang diprediksi mengalami
financial distress pada tahun 2008 mengalami sedikit perubahan dibandingkan
tahun 2007. PT Panasia Filament Inti Tbk yang pada tahun 2006 dan 2007
diprediksi mengalami financial distress, menunjukkan perbaikan dalam kinerja
keuangannya sehingga di tahun 2008 menjadi perusahaan yang sehat. Sebaliknya,
PT Ricky Putra Globalindo yang pada tahun 2006 dan 2007 diprediksi sebagai
perusahaan yang sehat, pada tahun 2008 justru diprediksi mengalami kondisi
financial distress.
Tahun 2009, kembali terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang
diprediksi mengalami financial distress menjadi 81,82% atau 9 perusahaan.

4.2.2.2 Sehat
Dari gambar 4.2 dapat dilihat perusahaan tekstil dan garmen yang
diprediksi sehat menurut model prediksi Foster pada tahun 2006 adalah sebanyak
18,18% atau dua perusahaan. Kedua perusahaan tersebut yaitu PT Pan Brothers
Tex Tbk dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
Pada tahun 2007, jumlah perusahaan yang diprediksi sehat sebanyak
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Tbk, PT Polychem Indonesia Tbk, dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk. Begitu
juga pada tahun 2008, jumlah perusahaan yang diprediksi sehat sebanyak 3
perusahaan, namun perusahaan yang diprediksi sedikit berbeda dengan tahun
2007. Ketiga perusahaan yang terklasifikasi sehat pada tahun 2008 adalah PT Pan
Brothers Tex Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, dan PT Polychem Indonesia
Tbk.
Tahun 2009, terjadi penurunan jumlah perusahaan yang terklasifikasi
sebagai perusahaan sehat menjadi 18,18% atau dua perusahaan. Kedua
perusahaan itu adalah PT Panasia Filament Inti Tbk dan PT Tifico Tbk.

4.2.3

Model Springate
Berdasarkan perhitungan analisis prediksi financial distress pada perusahaan

tekstil dan garmen dengan model Z-score Springate diperoleh hasil seperti dalam gambar
4.3 di bawah ini:
Gambar 4.3
Grafik Hasil Prediksi Berdasarkan Model Springate
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Gambar 4.3 tersebut menunjukkan jumlah perusahaan yang diprediksi ke dalam
kategori financial distress (FD) dan sehat atau non financial distress (NFD) selama
periode 2006-2009 berdasarkan perhitungan yang menggunakan model Springate.
Keterangan lengkap kondisi financial distress masing-masing perusahaan terdapat pada
lampiran 3.

4.2.3.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat dilihat trend jumlah perusahaan
tekstil dan garmen yang diprediksi mengalami financial distress menggunakan
model Springate meningkat selama periode 2006-2009. Pada tahun 2006 dan
2007, jumlah perusahaan yang diprediksi mengalami financial distress ada
81,82% atau 9 perusahaan di masing-masing tahun. Perusahaan-perusahaan yang
terklasifikasi financial distress adalah PT Apac Citra Centertex Tbk, PT Argo
Pantes Tbk, PT Ever Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk,
PT Karwell Indonesia Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polychem
Indonesia Tbk, PT Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk.
Pada tahun 2008 dan 2009, jumlah perusahaan yang diprediksi mengalami
financial distress meningkat, yaitu menjadi sebesar 90,9% atau 10 perusahaan di
masing-masing tahun. Perusahaan-perusahaan yang terklasifikasi mengalami
financial distress pada kedua tahun ini hampir sama dengan tahun 2006 dan
2007, hanya saja terdapat penambahan satu perusahaan, yaitu PT Ricky Putra
Globalindo Tbk. Artinya, PT Ricky Putra Globalindo Tbk pada tahun 2008 dan
2009 tidak mampu mempertahankan kinerja keuangan perusahaannya sehingga
yang sebelumnya diprediksi sehat pada tahun 2006 dan 2007, berubah menjadi
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4.2.3.2 Sehat
Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat pada tahun 2006 dan 2007 jumlah
prediksi perusahaan tekstil dan garmen yang sehat ada sebanyak 18,18% atau dua
perusahaan, yaitu PT Pan Brothers Tex Tbk dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
Prediksi perusahaan yang terklasifikasi sebagai perusahaan sehat menurun di
tahun 2008 dan 2009 menjadi hanya 9,09% atau satu perusahaan, yaitu PT Pan
Brothers Tex Tbk.

4.2.4

Model Zmijewski
Berdasarkan perhitungan menggunakan model prediksi Zmijewski selama

periode 2004-2009, diperoleh nilai yang memperlihatkan perusahaan yang diprediksi ke
dalam kategori financial distress dan non financial distress atau sehat. Nilai yang dicapai
oleh perusahaan industri tekstil dan garmen sebagian besar masih lebih kecil dari nilai
cut-off, yang berarti banyak perusahaan berada dalam kondisi tidak distress atau sehat.
Hal ini berbeda dengan ketiga model sebelumnya yang mayoritas hasil prediksinya
adalah perusahaan mengalami financial distress.
Grafik hasil prediksi kondisi perusahaan berdasarkan model Zmijewski dapat
dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini, sedangkan keterangan lengkap kondisi masingmasing perusahaan terdapat pada lampiran 4.
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Gambar 4.4
Grafik Hasil Prediksi Berdasarkan Model Zmijewski
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4.2.4.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar 4.4, dapat dilihat ada 36,36% atau 4 perusahaan
tekstil dan garmen yang terklasifikasi sebagai perusahaan yang mengalami
financial distress menggunakan model Zmijewski pada tahun 2006. Keempat
perusahaan itu adalah PT Argo Pantes Tbk, PT Karwell Indonesia Tbk, PT
Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk.
Tahun 2007, ada penurunan jumlah perusahaan tekstil dan garmen yang
diprediksi mengalami financial distress menjadi 27,27% atau 3 perusahaan.
Ketiga perusahaan itu adalah PT Karwell Indonesia Tbk, PT Polysindo Eka
Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk.
Tahun 2008, jumlah perusahaan yang diprediksi mengalami financial
distress meningkat menjadi 54,55% atau 6 perusahaan. Perusahaan-perusahaan
tersebut yaitu PT Apac Citra Centertex Tbk, PT Argo Pantes Tbk, PT Karwell
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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Indonesia Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polysindo Eka Perkasa Tbk,
dan PT Tifico Tbk.
Pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah prediksi perusahaan yang
mengalami financial distress dibanding tahun 2008, yaitu menjadi 36,36% atau 4
perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Karwell Indonesia Tbk,
PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico
Tbk.

4.2.4.2 Sehat
Berdasarkan gambar 4.4, menurut model prediksi Zmijewski pada tahun
2006 yang diprediksi tergolong perusahaan sehat ada 63,64% atau 7 perusahaan.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Apac Citra Centertex Tbk, PT Ever
Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk, PT Pan Brothers Tex
Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polychem Indonesia Tbk, dan PT Ricky
Putra Globalindo Tbk.
Pada tahun 2007, jumlah perusahaan tekstil dan garmen yang diprediksi
sehat meningkat menjadi sebanyak 72,73% atau 8 perusahaan. Perusahaanperusahaan yang terklasifikasi sehat adalah PT Apac Citra Centertex Tbk, PT
Argo Pantes Tbk, PT Ever Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics
Tbk, PT Pan Brothers Tex Tbk, PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polychem
Indonesia Tbk, dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk.
Jumlah prediksi perusahaan tekstil dan garmen yang sehat menurun pada
tahun 2008. Dari gambar 4.4 dapat dilihat ada 45,45% atau 5 peusahaan.
Kemudian pada tahun 2009, jumlah perusahaan yang diprediksi sehat kembali
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tersebut yaitu PT Apac Citra Centertex Tbk, PT Argo Pantes Tbk, PT Ever Shine
Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk, PT Pan Brothers Tex Tbk, PT
Polychem Indonesia Tbk, dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk.

4.3

Analisis Perbandingan Model Prediksi
Tabel 4.2 berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata untuk masing-masing

model prediksi dari tahun 2006 hingga 2009.
Tabel 4.2 Perbandingan Model Prediksi
No.

Nama Perusahaan

Foster

Altman

Springate

Zmijewski

Skor

Prediksi

Skor

Prediksi

Skor

Prediksi

Skor

Prediksi

1

PT Apac Citra Centertex Tbk

0,332

FD

-0,593

FD

-0,025

FD

-0,569

NFD

2

-1,718

FD

-1,463

FD

-0,334

FD

0,004

FD

5,422

NFD

-0,3

FD

0,488

FD

-3,481

NFD

4

PT Argo Pantes Tbk
PT Ever Shine Textile Industry
Tbk
PT Indorama Synthetics Tbk

4,533

NFD

0,25

FD

0,427

FD

-2,778

NFD

5

PT Karwell Indonesia Tbk

-8,475

FD

-1,161

FD

-0,798

FD

2,828

FD

6

PT Pan Brothers Tex Tbk

4,146

NFD

0,843

NFD

1,044

NFD

-1,349

NFD

7

PT Panasia Filament Inti Tbk

0,783

FD

0,03

FD

-0,41

FD

-0,419

NFD

8

PT Polychem Indonesia Tbk

3,567

NFD

-1,651

FD

0,35

FD

-2,758

NFD

9

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk

-20,432

FD

-4,32

FD

-2,152

FD

8,801

FD

10

PT Ricky Putra Globalindo Tbk

7,0

NFD

0,788

NFD

0,962

NFD

-4,357

NFD

11

PT Tifico Tbk

-0.926

FD

-0,733

FD

-0,448

FD

1,459

FD

3

Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil
dan garmen di Bursa Efek Indonesia atau 54,55% hasil prediksi dari masing-masing
model memberikan hasil yang sama, yaitu 4 perusahaan financial distress dan 2
perusahaan non financial distress atau sehat. Sisanya sebanyak 45,45% atau 5
perusahaan diprediksi berbeda-beda oleh masing-masing model.
Perusahaan-perusahaan yang diprediksi mengalami financial distress oleh model
Altman, Foster, Springate, dan Zmijewski adalah PT Argo Pantes Tbk, PT Karwell
Indonesia Tbk, PT Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan PT Tifico Tbk. Sementara itu
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perusahaan tekstil dan garmen yang diprediksi non financial distress atau sehat oleh
keempat model adalah PT Pan Brothers Tex Tbk dan PT Tifico Tbk.
Perbedaan hasil perhitungan yang didapat dari model Altman, Foster, Springate,
dan Zmijewski dapat disebabkan karena variabel yang digunakan dalam masing-masing
model berbeda antara satu dengan yang lainnya. Model Z''-score Altman menggunakan
variabel working capital to total assets, retained earning to total assets, earning before
interest and taxes to total assets, dan book value of equity to book value of total debts.
Model Foster menggunakan variabel transportation expense to operating revenue dan
time interest earned ratio (EBIT/interest expense). Model Springate menggunakan
variabel working capital to total assets, net profit before interest and taxes to total
assets, net profit before taxes to current liabilities, dan sales to total assets. Sementara
itu, model Zmijewski menggunakan variabel ROA (net income to total assets), Leverage
(total liabilities to total assets), dan Liquidity (current assets to current liabilities).
Selain itu, perbedaan hasil perhitungan juga dapat disebabkan oleh “cut-off point” yang
ditetapkan masing-masing model, berbeda untuk setiap kategori.
Berikut adalah tabel rincian skor masing-masing model:
Tabel 4.3 Tabel perbandingan model Altman, Foster, Springate, dan Zmijewski
NO.

KODE

TAHUN

Model Altman

Model Foster

Model Springate

Model Zmijewski

Z''-score

Prediksi

Z-score

Prediksi

Z-score

Prediksi

X-score

Prediksi

1

MYTX

2006

1,387

GREY

-0,152

FD

0,269

FD

-1,365

NFD

2

MYTX

2007

1,088

FD

0,127

FD

0,258

FD

-0,946

NFD

3

MYTX

2008

-0,705

FD

-1,674

FD

-0,504

FD

0,114

FD

4

MYTX

2009

-0,444

FD

-0,672

FD

-0,123

FD

-0,081

NFD

5

ARGO

2006

-2,179

FD

-1,237

FD

-0,418

FD

0,714

FD

6

ARGO

2007

-0,766

FD

-0,583

FD

-0,116

FD

-0,476

NFD

7

ARGO

2008

-2,001

FD

-1,882

FD

-0,446

FD

0,148

FD

8

ARGO

2009

-1,926

FD

-2,151

FD

-0,357

FD

-0,371

NFD

9

ESTI

2006

6,040

NFD

-1,662

FD

0,239

FD

-3,957

NFD

10

ESTI

2007

5,400

NFD

0,015

FD

0,520

FD

-3,368

NFD
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Model Altman
NO.

KODE

TAHUN

11

ESTI

12

Model Foster

Model Springate

Model Zmijewski

Z''-score

Prediksi

Z-score

Prediksi

Z-score

Prediksi

X-score

Prediksi

2008

5,093

NFD

0,428

FD

0,558

FD

-3,088

NFD

ESTI

2009

5,156

NFD

0,018

FD

0,635

FD

-3,510

NFD

13

INDR

2006

4,471

NFD

0,103

FD

0,403

FD

-2,692

NFD

14

INDR

2007

4,584

NFD

0,297

FD

0,448

FD

-2,645

NFD

15

INDR

2008

4,360

NFD

0,362

FD

0,423

FD

-2,653

NFD

16

INDR

2009

4,718

NFD

0,236

FD

0,432

FD

-3,122

NFD

17

KARW

2006

-3,899

FD

-2,559

FD

-0,957

FD

1,153

FD

18

KARW

2007

0,023

FD

0,413

FD

0,504

FD

0,140

FD

19

KARW

2008

-11,316

FD

-0,892

FD

-0,871

FD

4,648

FD

20

KARW

2009

-18,707

FD

-1,606

FD

-1,870

FD

5,372

FD

21

PBRX

2006

4,113

NFD

0,892

NFD

1,197

NFD

-1,601

NFD

22

PBRX

2007

4,617

NFD

0,987

NFD

1,088

NFD

-1,560

NFD

23

PBRX

2008

3,892

NFD

0,951

NFD

0,901

NFD

-0,816

NFD

24

PBRX

2009

3,961

NFD

0,542

FD

0,990

NFD

-1,420

NFD

25

PAFI

2006

1,576

GREY

-12,350

FD

-0,275

FD

-1,705

NFD

26

PAFI

2007

1,362

GREY

-3,506

FD

-0,290

FD

-1,295

NFD

27

PAFI

2008

0,549

FD

5,026

NFD

-0,681

FD

0,841

FD

28

PAFI

2009

-0,356

FD

10,950

NFD

-0,393

FD

0,483

FD

29

ADMG

2006

3,944

NFD

-8,576

FD

-0,014

FD

-3,932

NFD

30

ADMG

2007

4,674

NFD

1,783

NFD

0,723

FD

-3,427

NFD

31

ADMG

2008

2,745

NFD

0,721

NFD

0,303

FD

-1,547

NFD

32

ADMG

2009

2,907

NFD

-0,534

FD

0,388

FD

-2,125

NFD

33

POLY

2006

-16,036

FD

-4,136

FD

-1,864

FD

6,067

FD

34

POLY

2007

-18,459

FD

-1,805

FD

-1,994

FD

7,938

FD

35

POLY

2008

-24,286

FD

-7,489

FD

-2,603

FD

12,328

FD

36

POLY

2009

-22,946

FD

-3,849

FD

-2,146

FD

8,872

FD

37

RICY

2006

7,497

NFD

1,580

NFD

1,283

NFD

-4,805

NFD

38

RICY

2007

7,541

NFD

1,427

NFD

1,161

NFD

-4,786

NFD

39

RICY

2008

6,350

NFD

0,416

FD

0,691

FD

-3,678

NFD

40

RICY

2009

6,614

NFD

-0,270

FD

0,714

FD

-4,158

NFD

41

TFCO

2006

-0,790

FD

-1,527

FD

-0,449

FD

0,937

FD

42

TFCO

2007

-1,560

FD

-0,857

FD

-0,302

FD

1,118

FD

43

TFCO

2008

-4,985

FD

-1,723

FD

-0,699

FD

2,783

FD

44

TFCO

2009

3,629

NFD

1,174

NFD

-0,341

FD

0,999

FD

Sumber: Olahan Penulis
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil prediksi masing-masing model untuk
setiap perusahaan selama periode 2006-2009. Model Altman memprediksi 3 perusahaan
tekstil dan garmen mengalami financial distress selama empat tahun berturut-turut
selama periode penelitian.
itu Ak.-IBS,
adalah2010
PT Argo Pantes Tbk, PT
ANALISIS Perusahaan-perusahaan
PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika,
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Karwell Indonesia Tbk, dan PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Model Foster memprediksi
6 perusahaan tekstil dan garmen mengalami financioal distress selama empat tahun
berturut-turut. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Apac Citra Centertex Tbk, PT
Argo Pantes Tbk, PT Ever Shine Textile Industry Tbk, PT Indorama Synthetics Tbk, PT
Karwell Indonesia Tbk, dan PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Model Springate
memprediksi 9 perusahaan tekstil dan garmen mengalami financioal distress selama
empat tahun berturut-turut. Enam perusahaan yang diprediksi mengalami financial
distress oleh model Springate sama dengan yang diprediski oleh model Foster,
sedangkan sisanya adalah PT Panasia Filament Inti Tbk, PT Polychem Indonesia Tbk,
dan PT Tifico Tbk. Sementara itu, Model Zmijewski memprediksi 3 perusahaan tekstil
dan garmen mengalami financioal distress selama empat tahun berturut-turut. Ketiga
perusahaan itu adalah PT Karwell Indonesia Tbk, PT Polysindo Eka Perkasa Tbk, dan
PT Tifico Tbk.

4.4

Analisis dan Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum
(Ghozali, 2006). Gambaran umum dari variabel Z''-score Altman, Z-score Foster, Zscore Springate, dan X-score Zmijewski yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dilihat pada tabel 4.4.
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Tabel 4.4
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

altman93

44

-24.286

7.541

-.52429

8.037838

foster

44

-12.350

10.950

-.75548

3.394515

springate

44

-2.603

1.283

-.08149

.933719

zmijewski

44

-4.805

12.328

-.23801

3.730375

Valid N (listwise)

44

Sumber: Data yang diolah
Dari tabel statistik deskriptif di atas dapat diketahui nilai minimum Z''-score
Altman adalah -24,286, nilai maksimumnya 7,541, nilai rata-ratanya -0,52429, dan
standar deviasinya adalah 8,037838. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut, dapat
diketahui rata-rata perusahaan tekstil dan garmen diprediksi mengalami financial distress
menurut model Altman. Untuk Z-score Foster, diketahui nilai minimumnya -12,350,
nilai maksimumnya 10,950, nilai rata-ratanya -0,75548, dan standar deviasinya adalah
3,394515. Dapat diketahui rata-rata perusahaan dalam sampel diprediksi mengalami
financial distress menurut model Foster. Z-score Springate memiliki nilai minimum 2,603, nilai maksimum 1,283, nilai rata-rata -0,08149, dan standar deviasi sebesar
0,933719. Dari hasil tersebut, diketahui rata-rata perusahaan tekstil dan garmen termasuk
kategori financial distress menurut model Springate. Variabel X-score Zmijewski
memiliki nilai minimum sebesar -4,805, nilai maksimum 12,328, nilai rata-rata -0,23801,
dan standar deviasinya adalah 3,730375. Hasil statistik deskriptif tersebut menunjukkan
bahwa rata-rata perusahaan tekstil dan garmen diprediksi sehat atau non financial
distress menurut model Zmijewski.
Secara keseluruhan dari tabel statistik deskriptif di atas, dapat diketahui model
Altman, Foster, dan Springate memprediksi preusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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Indonesia rata-rata termasuk kategori financial distress. Sementara itu, model Zmijewski
memprediksi perusahaan tekstil dan garmen rata-rata termasuk kategori sehat atau non
financial distress.

4.4.2

Uji Hipotesis
4.4.2.1 Uji Regresi Logistik dengan Variabel Independen Z''-score Altman
a. Uji Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test bertujuan untuk
menilai kelayakan atau kecukupan data pada model regresi. Kelayakan
model dapat diukur dengan melihat nilai signifikansi, jika lebih besar dari
0,05 berarti dapat dikatakan model mampu memprediksi nilai
observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data
observasinya (Ghozali, 2009).
Tabel 4.5
Hasil Uji Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

.707

Sig.
8

1.000

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat besarnya nilai statistik Hosmer
and Lemeshow Goodness of Fit adalah sebesar 0,707 dengan probabilitas
signifikansi 1,000 yang nilainya jauh di atas 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa model dengan menggunakan variabel independen Z''Score Altman dikatakan fit dan dapat diterima.
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b. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.6
Koefisien Determinasi
Model Summary

Step

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood

1

7.757

a

.699

.935

a. Estimation terminated at iteration number 10 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.6 diketahui nilai koefisien determinasi yang
ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square adalah 0,935. Artinya
variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas
variabel independen Z''-Score Altman sebesar 93,5%, sedangkan sisanya
yaitu 6,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikutsertakan dalam
model.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual
Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variables in the Equation
95.0% C.I.for EXP(B)
B
Step 1

a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Zscore93

-2.259

.954

5.608

1

.018

.104

Constant

6.026

2.983

4.081

1

.043

414.029

Lower

Upper

.016

a. Variable(s) entered on step 1: Zscore93.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel independen Z''Score Altman signifikan pada probabilitas 0,018 (lebih kecil daripada
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αlpha 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen Z''Score signifikan mempengaruhi variabel dependen.
d. Uji Ketepatan Model Prediksi
Tabel 4.8
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Table

a

Predicted
prediksi
Observed
Step 1

prediksi

0

Percentage
1

Correct

0

20

0

100.0

1

1

23

95.8

Overall Percentage

97.7

a. The cut value is .500

Sumber: Data yang diolah
Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa berdasarkan model regresi
dengan variabel independen Z''-Score Altman, persentase perusahaan
yang diprediksi financial distress secara tepat adalah sebesar 95,8% atau
sejumlah 23 observasi, padahal berdasarkan hasil observasi sesungguhnya
perusahaan yang financial distress berjumlah 24 observasi. Sementara itu,
perusahaan yang diprediksi sehat berjumlah 20 observasi, sama dengan
hasil berdasarkan observasi yang sesungguhnya. Jadi, jumlah perusahaan
sehat yang diprediksi secara tepat adalah sebesar 100%. Secara
keseluruhan, persentase ketepatan model ini dalam memprediksi kondisi
perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
adalah 97,7%.
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4.4.2.2 Uji Regresi Logistik dengan Variabel Independen Z-score Foster
a. Uji Goodness of Fit
Berdasarkan tabel 4.9 di bawah dapat dilihat besarnya nilai
statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit adalah sebesar 16,593
dengan probabilitas signifikansi 0,035 yang nilainya di bawah 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa model dikatakan tidak fit dan tidak dapat
diterima untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan tekstil
dan garmen di Bursa Efek Indonesia.
Tabel 4.9
Hasil Uji Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

Sig.

16.593

8

.035

Sumber: Data yang diolah
b. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.10
Koefisien Determinasi
Model Summary

Step
1

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood
58.727

a

.042

.057

a. Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.10 diketahui nilai koefisien determinasi yang
ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square adalah 0,057. Artinya
variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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sisanya yaitu 94,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dikutsertakan
dalam model.
c. Uji Signifikansi Parameter Individual
Berdasarkan tabel 4.11 di bawah dapat dilihat bahwa variabel
independen Z-Score Foster signifikan pada probabilitas 0,207 (lebih besar
daripada αlpha 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan variabel
independen Z-Score Foster tidak dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress karena nilai signifikansinya memberikan hasil
yang tidak signifikan.
Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variables in the Equation
95.0% C.I.for EXP(B)
B
Step 1

a

Zscore

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-.137

.109

1.592

1

.207

.872

.089

.316

.080

1

.777

1.093

Constant

Lower

Upper

.705

a. Variable(s) entered on step 1: Zscore.

Sumber: Data yang diolah
d. Uji Ketepatan Model Prediksi
Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa berdasarkan model regresi
dengan variabel independen Z-Score Foster, persentase perusahaan yang
diprediksi financial distress secara tepat adalah sebesar 87,5% atau
sejumlah 21 observasi, padahal berdasarkan hasil observasi sesungguhnya
perusahaan yang financial distress berjumlah 24 observasi. Sementara itu,
perusahaan yang diprediksi sehat berjumlah 7 observasi, namun
berdasarkan hasil observasi yang sesungguhnya perusahaan yang sehat
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berjumlah 20 observasi. Jadi jumlah perusahaan sehat yang diprediksi
secara tepat adalah sebesar 35%. Secara keseluruhan, persentase
ketepatan model ini dalam memprediksi kondisi perusahaan tekstil dan
garmen seluruhnya adalah 63,6%
Tabel 4.12
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Table

a

Predicted
prediksi
Observed
Step 1

prediksi

0

Percentage
1

Correct

0

7

13

35.0

1

3

21

87.5

Overall Percentage

63.6

a. The cut value is .500

Sumber: Data yang diolah

4.4.2.3 Uji Regresi Logistik dengan Variabel Independen Z-score Springate
a. Uji Goodness of Fit
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat besarnya nilai statistik
Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit adalah sebesar 1,327 dengan
probabilitas signifikansi 0,995 yang nilainya jauh di atas 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa model dikatakan fit dan dapat diterima.
Tabel 4.13
Hasil Uji Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square
1.327

df

Sig.
8

.995

ANALISIS
PERBANDINGAN...,
Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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b. Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan tabel 4.14 di bawah diketahui nilai koefisien
determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square adalah
0,841. Artinya variabilitas variabel dependen atau kondisi perusahaan
yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen Z-score
Springate sebesar 84,1%, sedangkan sisanya yaitu 15,9% dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak dikutsertakan dalam model.
Tabel 4.14
Koefisien Determinasi
Model Summary

Step

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood

1

16.970

a

.629

.841

a. Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data yang diolah
c. Uji Signifikansi Parameter Individual
Tabel 4.15
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variables in the Equation
95.0% C.I.for EXP(B)
B
Step 1

a

Sscore
Constant

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-7.034

2.348

8.973

1

.003

.001

1.298

.868

2.235

1

.135

3.663

Lower
.000

a. Variable(s) entered on step 1: Sscore.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa variabel independen
Z-Score Springate signifikan pada probabilitas 0,003 (lebih kecil daripada
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αlpha 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen ZScore signifikan mempengaruhi variabel dependen.
d. Uji Ketepatan Model Prediksi
Tabel 4.16
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Table

a

Predicted
prediksi
Observed
Step 1

prediksi

0

Percentage
1

Correct

0

19

1

95.0

1

3

21

87.5

Overall Percentage

90.9

a. The cut value is .500

Sumber: Data yang diolah
Dari tabel 4.16 dapat diketahui bahwa berdasarkan model regresi
dengan variabel independen Z-Score Springate, persentase perusahaan
tekstil dan garmen yang diprediksi financial distress secara tepat adalah
sebesar 87,5% atau sejumlah 21 observasi, padahal berdasarkan hasil
observasi sesungguhnya perusahaan yang financial distress berjumlah 24
observasi. Sementara itu, perusahaan yang diprediksi sehat berjumlah 19
observasi, namun berdasarkan hasil observasi yang sesungguhnya
perusahaan yang sehat berjumlah 20 observasi. Jadi jumlah perusahaan
sehat yang diprediksi secara tepat adalah sebesar 95%. Secara
keseluruhan, persentase ketepatan model ini dalam memprediksi kondisi
perusahaan tekstil dan garmen adalah 90,9%.
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4.4.2.4 Uji Regresi Logistik dengan Variabel Independen X-score Zmijewski
a. Uji Goodness of Fit
Tabel 4.17
Hasil Uji Goodness of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
1

Chi-square

df

Sig.

3.955

8

.861

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat besarnya nilai statistik
Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit adalah sebesar 3,955 dengan
probabilitas signifikansi 0,861 yang nilainya jauh di atas 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa model dikatakan fit dan dapat diterima.
b. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.18
Koefisien Determinasi
Model Summary

Step
1

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood
13.829

a

.655

.876

a. Estimation terminated at iteration number 9 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.18 di atas diketahui nilai koefisien
determinasi yang ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square adalah
0,876. Artinya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh
variabilitas variabel independen X-score Zmijewski sebesar 87,6%,
sedangkan sisanya yaitu 12,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
ANALISIS PERBANDINGAN..., Ica Pinasthika, Ak.-IBS, 2010
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c. Uji Signifikansi Parameter Individual
Tabel 4.19
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variables in the Equation
95.0% C.I.for EXP(B)
B
Step 1

a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Zscore

3.078

1.341

5.268

1

.022

21.720

Constant

4.003

1.918

4.356

1

.037

54.772

Lower

Upper

1.568

a. Variable(s) entered on step 1: Zscore.

Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat dilihat bahwa variabel
independen X-Score Zmijewski signifikan pada probabilitas 0,022 (lebih
kecil daripada αlpha 0,05), dengan demikian dapat disimpulkan variabel
independen X-Score signifikan mempengaruhi variabel dependen.
d. Uji Ketepatan Model Prediksi
Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa berdasarkan model regresi
dengan variabel independen X-score Zmijewski, persentase perusahaan
yang diprediksi financial distress secara tepat adalah sebesar 91,7% atau
sejumlah 22 observasi, padahal berdasarkan hasil observasi sesungguhnya
perusahaan yang financial distress berjumlah 24 observasi. Sementara itu,
perusahaan yang diprediksi sehat berjumlah 19 observasi, namun
berdasarkan hasil observasi yang sesungguhnya perusahaan yang sehat
berjumlah 20 observasi. Jadi jumlah perusahaan sehat yang diprediksi
secara tepat adalah sebesar 95%. Secara keseluruhan, persentase
ketepatan model ini dalam memprediksi kondisi perusahaan tekstil dan
garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 93,2%
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Tabel 4.20
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Table

a

Predicted
prediksi
Observed
Step 1

prediksi

0

Percentage
1

Correct

0

19

1

95.0

1

2

22

91.7

Overall Percentage

93.2

a. The cut value is .500

Sumber: Data yang diolah

4.4.2.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa model Altman
dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan tekstil
dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil pengujian
hipotesis, pada tabel 4.7 dapat dilihat model regresi yang menggunakan Z''-score
Altman sebagai variabel independennya, memiliki tingkat signifikansi 0,018,
yang masih berada di bawah alpha 0,05. Hal itu menunjukkan variabel
independen Z''-score Altman signifikan mempengaruhi variabel dependennya.
Dari nilai koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilainya tinggi, yaitu 93,5%.
Nilai ini menunjukkan kemampuan model Altman menjelaskan kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen, sedangkan 6,5% lainnya dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak masuk dalam persamaan. Sementara itu, tingkat
ketepatan prediksi yang diberikan secara keseluruhan juga tinggi, yaitu sebesar
97,7%. Dengan demikian hipotesis pertama tidak dapat ditolak, yang berarti
model Altman
dapatPERBANDINGAN...,
digunakan untuk
memprediksi
kondisi financial distress
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perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini
sesuai dengan penelitian Samarakoon dan Hasan yang menyatakan bahwa model
Z''-score Altman (1993) dapat digunakan untuk memprediksi financial distress di
negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan
Wardhani (2007) dan Zaina (2009), yang menyatakan model Altman dapat
digunakan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan
garmen.
Hipotesis kedua adalah model Foster dapat digunakan untuk memprediksi
kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen. Berdasarkan hasil uji
hipotesis yang dilakukan, dari tabel 4.11 dapat dilihat model regresi yang
menggunakan Z-score Foster sebagai variabel independennya, memiliki tingkat
signifikansi 0,207, yang lebih besar dari alpha 0,05. Hal itu menunjukkan model
Foster tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress
karena nilai signifikansinya memberikan hasil yang tidak signifikan. Dengan
demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak, yang berarti model Foster
tidak dapat digunakan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan
tekstil dan garmen. Dukungan lain dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi
dan tingkat ketepatan prediksi. Nilai koefisien determinasi model Foster ini
sangat rendah, yaitu hanya 5,7%. Artinya, kemampuan model Foster dalam
menjelaskan kondisi financial distress hanya sebesar 5,7%, sedangkan 94,3%
lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam persamaan. Tingkat
ketepatan prediksi secara keseluruhan yang dihasilkan model Foster juga rendah,
yaitu sebesar 63,6%. Selain itu, dilihat dari Hosmer and Lemeshow’s Goodness
of Fit Test bertujuan untuk menilai kelayakan atau kecukupan data pada model
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yang berarti model dikatakan tidak fit dan tidak dapat diterima karena model
tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Hasil ini tidak sejalan dengan
Wardhani (2007) yang menyatakan bahwa model Foster dapat diimplementasikan
dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tekstil
dan garmen. Zaina (2009) juga sama dengan Wardhani (2007), menemukan
bahwa model Foster dapat digunakan untuk memprediksi financial distress pada
perusahaan tekstil dan garmen, walaupun tingkat ketepatan model Foster berada
di bawah model Altman dan model Springate.
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa model Springate dapat digunakan
untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan,
tabel 4.15 menunjukkan model regresi yang menggunakan Z-score Springate
sebagai variabel independennya, memiliki tingkat signifikansi 0,003, yang masih
berada di bawah alpha 0,05. Hal itu menunjukkan variabel independen Z-score
Springate signifikan mempengaruhi variabel dependennya. Nilai koefisien
determinasi dari model Springate ini adalah sebesar 84,1%, yang menunjukkan
kemampuan model Springate dalam menjelaskan kondisi financial distress.
Tingkat ketepatan secara keseluruhan yang dihasilkan model Springate yaitu
sebesar 90,9%. Dengan demikian hipotesis ketiga tidak dapat ditolak. Artinya,
model Springate dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress
perusahaan. Hasil ini sejalan dengan Zaina (2009), bahwa model Springate dapat
digunakan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan
garmen. Begitu juga dengan Hadi dan Anggraeni (2008) yang menyatakan bahwa
model Springate dapat digunakan untuk memprediksi delisting. Rifqy (2009) juga
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distress, dan model Springate adalah yang terbaik dibandingkan dengan model
Altman, Ohlson, Zmijewski, dan Springate.
Hipotesis keempat menyatakan bahwa model Zmijewski dapat digunakan
untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.19, dapat
dilihat nilai signifikansi model regresi yang memasukkan variabel independen Xscore Zmijewski adalah 0,022. Nilai itu masih lebih kecil dari alpha 0,05 dan
menunjukkan bahwa variabel independen X-score Zmijewski signifikan
mempengaruhi variabel dependennya. Dilihat dari nilai koefisien determinasinya,
model Zmijewski memiliki nilai sebesar 87,6%. Nilai tersebut menunjukkan
kemampuan model Zmijewski dalam menjelaskan kondisi financial distress,
sedangkan 12,4% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
persamaan. Sementara itu, tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan yang
diberikan model Zmijewski adalah sebesar 93,2%. Nilai itu sedikit lebih rendah
dibandingkan model Altman. Dengan demikian hipotesis keempat tidak dapat
ditolak. Hasil mengenai model Zmijewski ini tidak sejalan dengan Hadi dan
Anggraeni (2008), yang menyatakan bahwa model X-score Zmijewski tidak
dapat digunakan untuk memprediksi delisting. Walaupun tidak sejalan dengan
Hadi dan Anggraeni (2008), namun hasil ini sejalan dengan Rifqy (2009). Rifqy
(2009) menyatakan model Zmijewski dapat digunakan sebagai pembeda antara
perusahaan yang distress dan yang tidak, namun akurasi model Zmijewski masih
menunjukkan angka yang kurang baik yaitu 66,67%.
Dari beberapa hasil yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat juga
bahwa model Altman adalah yang paling baik dibandingkan ketiga model lainnya
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Diikuti oleh model Zmijewski, Springate dan Foster. Hal itu didasarkan atas
tingkat ketepatan prediksi masing-masing model, yaitu 97,7%, 93,2%, 90,9%,
dan 63,6%.
Hasil penelitian ini hanya berupa prediksi dari beberapa model prediksi
financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Tingkat ketepatan masing-masing model prediksi tidak mencapai
100%, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil prediksi yang dihasilkan tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal, perusahaan yang diprediksi
mengalami financial distress dalam penelitian ini, tidak berarti mengalami
kondisi yang sama pada keadaan yang sebenarnya, begitu juga sebaliknya.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil

kesimpulan sebagi berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis yang menggunakan variabel Z''-score Altman,
menunjukkan bahwa model Altman dapat digunakan untuk memprediksi kondisi
financial distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
2. Model

regresi

yang

menggunakan

Z-score

Foster

sebagai

variabel

independennya, tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Dari hasil uji hipotesis yang memasukkan variabel Z-score Springate, diketahui
bahwa model Springate dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial
distress perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui juga bahwa model
Zmijewski dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress
perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2

Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1. Manajemen

perusahaan

tekstil

dan

garmen

diharapkan

dapat

selalu
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ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen untuk memilih model prediksi
dengan tingkat ketepatan tertinggi untuk digunakan dalam memprediksi financial
distress perusahaan. Namun, prediksi financial distress perusahaan sebenarnya
tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang ada pada
model

Altman,

Foster,

Springate,

dan

Zmijewski,

tetapi

juga

harus

memperhatikan faktor-faktor lain, baik berasal dari internal maupun eksternal
perusahaan. Faktor internal dapat dilihat dari corporate governance (tata kelola)
perusahaan atau rasio-rasio keuangan selain yang digunakan keempat model
tersebut. Sementara itu, faktor eksternal dapat dilihat dari kondisi ekonomi
(pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan lain-lain). Jika
manajemen perusahaan tekstil dan garmen dapat menggunakan kedua faktor
tersebut dalam memprdiksi financial distress, maka akan diperoleh hasil yang
lebih akurat.
2. Sebaiknya penelitian berikutnya tidak berupa perbandingan model-model
prediksi yang telah ada, namun menguji kecocokan suatu model yang dapat
diterapkan di Indonesia.
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