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ABSTRACT

This research uses these two models to bankruptcy prediction on
transportation company for the year 2007-2011. Which aim of this research to
describe bankruption of transportation company and to know the best bankruptcy
predictor in transportation companies which used financial statement analysis.
There are two famous bankruptcy predictors that used financial ratio analysis
which are The Altman Model and The Ohlson Model. This research took 6 samples of
transportation companies which are indicated as financial distress for the year and to
have a good comparison this research also took 7 number of non financial distress
companies which are in the same category.
With the total observation on transportation company are 65 observations
and uses logistic regression. This research found that The Ohlson Model can’t used
to predict the financial distress on transportation company. So,The Altman Model is
the best bankruptcy predictor more than The Ohlson Model.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kemajuan ekonomi sebuah negara memicu timbulnya persaingan bisnis antara
setiap pelaku bisnis (dalam hal ini perusahaan). Perusahaan dapat diartikan sebagai
sebuah organisasi yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh
laba yang sebesar-besarnya, namun tetap mampu mempertahankan kelangsungan
usahanya didalam persaingan bisnis. Selain adanya persaingan, didalam berbisnis
perusahaan yang adalah pelaku bisnis juga akan mengalami perubahan-perubahan
yang mengharuskan setiap perusahaan untuk tetap going concern.
Perubahan yang terjadi didalam berbisnis mengakibatkan setiap perusahaan baik
privat maupun go public akan diperhadapkan dengan risiko. Risiko merupakan
prospek dari suatu hasil yang kurang menguntungkan (Keown,2010:198). Pada
umumnya risiko yang dialami perusahaan muncul karena adanya krisis ekonomi
global, maupun pembiayaan dari pihak ketiga sebagai kewajiban yang harus dilunasi
perusahaan.
Risiko yang muncul karena adanya krisis ekonomi global harus diwaspadai oleh
setiap perusahaan, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh krisis bersifat
jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek artinya dampak krisis ekonomi
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dapat langsung dirasakan, sedangkan jangka panjang artinya dampak dari krisis
tersebut muncul ketika proses pemulihan krisis atau bahkan ketika krisis itu berakhir.
Selain krisis ekonomi, risiko lain yang muncul karena adanya pembiayaan pihak
ketiga sebagai kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan. Apabila
perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya maka, perusahaan akan
dikategorikan sebagai perusahaan yang mengalami kesuliatan keuangan atau
financial distress. Apabila hal ini tidak diatasi dengan baik maka hal terburuk yang
akan dialami perusahaan adalah kebangkrutan.
Kebangkrutan merupakan hal yang sangat dihindari, oleh sebab itu setiap
perusahaan akan membuat prediksi untuk mengetahui prospek perusahaannya dimasa
yang akan datang. Sehingga hasil prediksi inilah yang akan digunakan manajemen
perusahaan dalam pengambilan keputusan, agar sumber daya yang dimiliki dapat
didaya gunakan secara efektif dan efisien
Dalam melakukan prediksi untuk prospek usaha dimasa depan, maka diperlukan
informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga pihak internal
perusahaan dapat melakukan pencegahan dan atau mengatasi kesulitan keuangan. Plat
dan plat (2002) menyatakan bahwa pentingnya informasi pada saat suatu perusahaan
mengalami financial distress adalah:
a) Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum
terjadinya kebangkrutan.

2

ANALISIS LAPORAN..., GRACEZELDA LATUPEIRISSA, Ak.-IBS, 2013

b) Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar
perusahaan lebih mampu membayar hutang dan mengelola perusahaan
dengan lebih baik.
c) Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang
akan datang
Dari ketiga point diatas maka dapat kita ketahui bahwa pentingnya informasi pada
saat suatu perusahaan mengalami financial distress yaitu agar adanya tindakantindakan yang diambil untuk pencegahan kebangkrutan.
Tindakan pencegahan inilah yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan
American airline, seperti yang dikutip didalam majalah manajemen risiko stabilitas
(maret,2013:86) yaitu sejak tahun 2008 dimana saat sedang terjadi krisis ekonomi
global, posisi perusahaan ini sempat turun menjadi nomor dua dipasar penerbangan
komersial AS, dan pada 2010 posisinya kembali turun pada posisi ketiga. Untuk
dapat bertahan dalam persaingan bisnis penerbangan di Amerika maka, perusahaan
American airline ini mengambil tindakan untuk melakukan merger dengan
perusahaan US-Airways.
Salah satu contoh kasus perusahaan transportasi udara di Amerika tersebut
mengajarkan bahwa betapa penting sebuah perusahaan mengetahui kondisi
keuangannya atau financial distress positionnya, sehingga dapat mengambil tindakan
cepat untuk menyelamatkan kelangsungan bisnisnya. Apabila sebuah perusahaan
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tidak tepat dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidupnya, maka
perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan.
Di Indonesia sendiri perusahaan yang cukup besar seperti perusahaan penerbangan
Batavia air yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Majalah GATRA
(13februari,2013:81) menceritakan bahwa perusahaan ini bangkrut karena tidak
mampu melunasi kewajibannya yang berupa uang sewa pesawat kepada ILFC
(International Lease Finance Corporation).
Sebelumnya sejak dua tahun terakhir kinerja perusahaan Batavia air mengalami
penurunan tajam, sehingga untuk dapat going concern perusahaan ini sempat
melakukan upaya restrukturisasi bisnis dengan jalan menggandeng investor yaitu
pemilik saham perusahaan Air Asia dan PT Fresindo Nusantara untuk mengakuisisi
Batavia sebesar 100% pada juli 2012, namun tiga bulan kemudian perjanjian tersebut
dibatalkan (GATRA 13 februari,2013:82).
Kesulitan keuangan jika tidak ditangani dengan cara yang tepat maka perusahaan
akan mengalami kebangkrutan, selain contoh perusahaan transportasi udara, terdapat
juga perusahaan transportasi darat mengalami kebangkrutan seperti yang dilansir
didalam eksposnews.com (2010) bahwa Empat perusahaan taxi yang beroperasi di
kota Medan, Indonesia sudah mengalami kebangkrutan, perusahaan tersebut yaitu PT
Metax, PT VIP, PT Sunda Taksi, dan PT Rido
Dari kasus-kasus diatas dapat kita ketahui bahwa perusahaan sektor transportasi
sangat rentan dengan adanya risiko, baik risiko karena krisis ekonomi global maupun
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risiko yang muncul karena tidak mampu melunasi kewajibannya yang pada akhirnya
mengalami kebangkrutan. Untuk itu agar terhindar dari kebangkrutan sebaiknya
perusahaan melakukan prediksi financial distress position atau prediksi kebangkrutan
untuk mengetahui kondisi keuangan dan dapat juga sebagai upaya penyelamatan
bisnis perusahaan agar tetap going concern.
Karena pentingnya informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan,
maka diperlukan laporan keuangan yang merupakan tolak ukur atau alat informasi
dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi pengambilan keputusan. Menurut Hery
(2012:3) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Untuk mengetahui baik buruknya laporan keuangan maka dibutuhkan analisis
laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Dalam penelitiannya
Nurhanifam (2004) menyatakan bahwa bagi pihak internal rasio keuangan berguna
sebagai dasar untuk prediksi kinerja perusahaan dimasa akan datang, serta posisi
perusahaan pada rasio industri. Sedangkan pihak eksternal berkepentingan untuk
melakukan evaluasi dalam membeli saham, meminjamkan dana, serta memprediksi
prospek perusahaan pada masa yang akan datang.
Menurut kasmir (2012:68) analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara
cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil
yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kasmir menambahkan bahwa tujuan dan
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manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk melakukan penilaian kinerja
manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap
berhasil atau gagal.
Dan yang kedua untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu
dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
Dengan melakukan analisis laporan keuangan, perusahaan dapat memprediksi
financial distress position perusahaan tersebut. Secara umum dikenal beberapa model
prediksi untuk mendeteksi kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Model prediksi
yang digunakan untuk meneliti financial distress position antara lain: model Beaver,
model Altman, model Springate, model Foster, model Ohlson, model Zmijewlski dan
model prediksi lainnya.
Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaina (2009) dengan
membandingkan 3 model prediksi yaitu Altman, Foster, dan Springate pada
perusahaan tekstil dan garmen yang go public dengan periode penelitian selama tiga
tahun yakni dari tahun 2005-2007. Hasil penelitian yang Zaina (2009) menunjukan
bahwa dari ketiga model prediksi tersebut model Altman yang memiliki tingkat
keakuratan atau ketepatan prediksi yang paling tinggi dibandingkan dua model
lainnya (Foster dan Springate). Sehingga pada penelitian ini akan menggunakan
model Altman dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan transportasi.
Selain menggunakan model Altman, penelitian ini juga akan menggunakan model
Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan sektor transportasi.
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Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lawrance (2004) yangmana hasil
penelitian menunjukan bahwa dalam memprediksi kebangkrutan, kemampuan
prediksi dengan model Ohlson secara keseluruhan memiliki tingkat akurasi yang
sedikit lebih tinggi dibandingkan model Altman.
Mengacu dari kedua penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan
menggunakan dua model prediksi kebangkrutan pada sektor transportasi. Karena
perusahaan sektor transportasi sangat rentan dengan adanya risiko, selain itu sektor
transportasi merupakn sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal
ini dibuktikan dengan adanya kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasinya nilai
rupiah

dan

inflasi

yang

berdampak

pada

penurunan

perekonomian

(www.bappenas.go.id).
Contohnya antara lain terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastrukur
transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, antara lain kelancaran distribusi
dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain. Keadaan ini
menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi yang lebih mahal dari yang
semestinya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual barang dan jasa
(www.bappenas.go.id).
Dengan demikian penulis merasa perlu untuk melakukan prediksi pada perusahaan
sektor transportasi, dengan menggunakan kedua model prediksi tersebut. Yang
diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak manajemen perusahaan, investor,
pemerintah, atau bahkan konsumen.
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan prediksi kebangkrutan
pada perusahaan sektor transportasi dengan menggunakan laporan keuangan sebagai
informasi yang menggambarkan perkembangan kondisi keuangan perusahaan pada
tahun sebelum terjadinya krisis, pada saat terjadi krisis hingga periode setelah krisis
berakhir yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, yang dituangkan dalam skripsi
dengan judul :
“Analisis Laporan Keuangan untuk Memprediksi Kebangkrutan pada
Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011
(Altman dan Ohlson Model)”

1.2 Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah penelitian yaitu:
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan
memiliki laporan keuangan yang telah diaudit.
2. Periode penelitian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yaitu
periode sebelum terjadi krisis, pada saat terjadinya krisis, hingga periode
setelah krisis.
3. Model yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah
Altman Z-score Model karena merupakan model yang memiliki tingkat
keakuratan prediksi yang tinggi, serta Ohlon model.
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1.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana hasil prediksi perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di
BEI tahun 2007-2011 dengan menggunakan model Altman?
2. Bagaimana hasil prediksi perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di
BEI tahun 2007-2011 dengan menggunakan model Ohlson?
3. Manakah di antara Model Altman dan Ohlson yang dapat memprediksi
financial distress dengan lebih tepat pada perusahaan sektor transportasi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011?
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui hasil prediksi kebangkrutan pada perusahaan sektor
transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011 dengan menggunakan
model Altman
2. Untuk mengetahui hasil prediksi kebangkrutan pada perusahaan sektor
transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011 dengan menggunakan
model Ohlson
3. Untuk mengetahui model manakah di antara Model Altman dan Model
Ohlson yang dapat memprediksi financial distress dengan lebih tepat
9
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untuk perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2007-2011.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a) Bagi Perusahaan
Dapat memberikan informasi tentang prediksi kebangkrutan, agar
manajemen perusahaan dapat menggunkan informasi penelitian ini
sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja
perusahaan
b) Bagi Investor dan Kreditor
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para investor sebagai
bahan pertimbangan sebelum melakukan penanaman modal atau investasi
pada perusahaan, serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi
para kreditor sebelum memberikan pinjaman dana
c) Bagi Akademisi
Dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dalam
mengembangkan penelitian selanjutnya.
1.5

Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan ini serta menghindari pembiasan dalam

pembahasan, maka penulisan ini diurut dalam beberapa Bab dengan menggunakan
sistimatika sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Terdiri dari Landasan Teori yang memiliki relevansi dengan masalah yang
dibahas, hasil penelitian terdahulu, rerangka pemikiran, serta hipotesis.
BAB III :METODOLOGI PENELITIAN
Yang terdiri dari objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
pengambilan sampel, model analisis data, operasional variabel, statistik
deskriptif, uji hipotesis.
BAB IV :ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan diuraikan gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil
penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian serta implikasi
manajerial.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data
yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian disertai dengan saran-saran
yang diajukan oleh penulis.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Agency Theory
Agency teory menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara principal dan
agen yang berkaitan tentang sebuah bisnis. Jensen dan Meckling (1976)
mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih
orang (dalam hal ini prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan
beberapa layanan atas nama prinsipal, yangmana principal mendelegasikan beberapa
kewenangan membuat keputusan kepada agen.
Manajer dan pemegang saham atau stockholder adalah dua hal yang tidak
dapat dilepas pisahkan dari operasional atau jalannya sebuah perusahaan. Manajer
merupakan pengelola yang menjalankan perusahaan, dimana manajer bertanggung
jawab dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang karena mengetahui
segala informasi internal mengenai perusahaan. Agar mendapat kepercayaan dari
prinsipal atau dalam hal ini adalah stockholder, manajer perlu melakukan transparansi
data agar principal dapat melihat prospek masa depan perusahaan.
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Salah satu informasi yang perlu diketahui oleh prinsipal yaitu mengenai
laporan keuangan perusahaan, mengingat bahwa laporan keuangan merupakan cermin
dari kondisi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Yang akan digunakan dalam
pengambilan keputusan yang tepat sehingga perusahaan dapat terhindar dari kesulitan
keuangan atau financial distress, dimana kesulitan keuanga merupakan hal yang
sangat dihindari oleh perusahaann.
Baik buruknya kondisi keuangan perusahaan harus diperhatikan oleh para
manajer yang tercermin lewat laporan keunaga. Karena ini merupakan hal yang dapat
mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan para investor untuk menanamkan
modalnya. Selain itu baik buruknya kondisi keuangan perusahaan juga berpengaruh
kepada pihak kreditor yang ingin memberikan dana kepada perusahaan.
2.1.2 Financial Distress
Menurut Platt and Platt (2002) financial distress is defined as a late stage of
corporate decline that precedes more cataclysmic events such as bankruptcy or
liquidation. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa financial distress sebagai tahap
penurunan kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi,
sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress
apabila ditangani dengan cara yang tepat dan efektif maka dapat terhindar dari
kebangkrutan atau likuidasi. Karena perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan
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belum tentu akan mengalami kebangkrutan. Berikut beberapa pendapat lainnya
mengenai financial distress :
1. Menurut Whitaker (1999): financial distress is defined as the first year in
which cash flow is less than current maturities of long-term debt.
2. Menurut almilia dan Kristijadi (2003): financial distress merupakan kondisi
dimana perusahaan selama dua tahun mengalami laba bersih operasi (NOI)
negatif dan selama satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen.
3. Menurut Ramadhani,Lukviarman (2009) mendefinisikan Financial Distress
sebagai tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum
terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Ditambahkan bahwa untuk
mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat
mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis
laporan keuangan.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
financial distress merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi
sebelum kebangkrutan, dimana kebangkrutan dapat diatasi atau diawasi dengan
melihat kondisi keuangan perusahaan yang tercermin lewat laporan keuangan atau
financial statement perusahaan tersebut.
Model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui
kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakantindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan
14
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(Aflaha,2008).kesulitan keuangan

bahkan kebangkrutan muncul dikarenakan

beberapa hal.
Berikut

merupakan

faktor-faktor

yang

menyebabkan

kegagalan

usaha

(Hanafi,2012:640): Kekurangan pengalaman operasional, kekurangan pengalaman
manajerial, pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi, dan fungsi
lainnya, manajemen yang tidak kompeten, Penyelewengan, kealpaan, dan bencana.
Beberapa alternatif perbaikan untuk perusahaan yang menghadapi kesulitan
keuangan yang dikemukakan oleh Hanafi (2012:641) adalah sebagai berikut :
1. Pemecahan secara informal, dapat dilakukan apabila masalah belum begitu
parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara, dimana prospek masa
depan perusahaan masih dianggap bagus. Cara yang dilakukan untuk
pemecahan informal adalah :
a. Perpanjangan(extension): dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo
utang-utang
b. Komposisi(composition): dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan,
misalnya klaim utang diturunkan menjadi 60%. Kalau utang awal besarnya
Rp 1 juta, maka utang yang baru menjadi Rp 600 ribu.
c. Likuidasi: jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern,
perusahaan bisa likuidasi secara informal.
2. Pemecahan secara formal: Pemecahan apabila masalah sudah parah, kreditur
dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan.
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Pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan. Cara
yang dilakukan untuk pemecahan formal adalah:
a.

Apabila nilai perusahaan > nilai perusahaan dilikuidasi, dilakukan
reorganisasi, dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal
yang layak. Perubahan bisa dilakukan melalui perpanjangan,
perubahan komposisi, atau keduanya.

b. Apabila nilai perusahaan < nilai perusahaan dilikuidasi, likuidasi akan
lebih baik dilakukan. Likuidasi dilakukan dengan menjual aset-aset
perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah
pengawasan pihak ketiga.
2.1.3 Kebangkrutan
Kebangkrutan terjadi apabila pihak manajemen perusahaan tidak mampu
mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi, dengan pengambilan keputusan yang
tepat dan efektif. Menurut Martin, dkk. (1997:379) yang dikutip dalam penelitian
Iflaha (2008) secara umum kegagalan atau kebangkrutan usaha diakibatkan oleh halhal sebagai berikut:
1) Ketidak seimbangan keahlian dalam ekselon puncak (seorang manajer
cenderung mencari mitra yang dimiliki keahlian yang serupa dengannya).
Dengan keadaan seperti ini maka pada umumnya keahlian sama yaitu,
hanya dalam satu bidang saja,sedangkan dalam perusahaan permasalahan
yang dihadapi sangat komplek sehingga diperlukan berbagai macam
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keahlian untuk mengatasi berbagai macam permasalahan perusahaan
tersebut.
2) Pimpinan tertinggi yang mendominir operasi perusahaan seringkali
mengabaikan saran mitra-mitranya.
3) Dewan direktur yang kurang aktif.
4) Fungsi keuangan dalam manajemen perusahaan tidak berjalan dengan
semestinya.
5) Kurangnya tanggung jawab pimpinan puncak. Bila seluruh manajer lainnya
harus bertanggung jawab kepada seorang atasan, pimpinan puncak jarang
merasa harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

2.1.3.1 The Cost Of Bankruptcy (Biaya Kebangkrutan)
Dengan pasar modal yang sempurna, risiko dari kebangkrutan bukanlah suatu
kerugian utang, kebangkrutan hanya pertukaran kepemilikan perusahaan dari
pemegang saham kepada pemegang utang tanpa mengubah nilai total yang tersedia
untuk seluruh investor (Berk,2011:512).
kebangkrutan adalah proses yang panjang dan rumit yang membebankan biaya
langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost) pada perusahaan dan
investor,

biaya-biaya

yang

mengabaikan

asumsi

sempurna

(Berk,2011:512).
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pasar

modal

Menurut Ross, dkk (2009:177) biaya-biaya yang muncul pada saat perusahaan
mengalami kebangkrutan adalah sebagai berikut:
1. Direct Cost of Bankruptcy ( Biaya Kebangkrutan Langsung)
Direct cost merupakan kontra insentif pembiayaan dengan utang. Biaya
langsung dari kebangrutan ini adalah biaya yang secara langsung terkait
dengan kebangkrutan, seperti biaya legal dan administrasi.
2. Indirect Cost of Bankruptcy ( Biaya Kebangkrutan Tidak Langsung)
Biaya kebangkrutan tidak langsung adalah biaya untuk mencegah
pendaftaran kebangkrutan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang
sedang berada dalam kesulitan keuangan atau financial distress.
Kebangkrutan merupakan sesuatu hal yang sangat dihindari atau tidak
diinginkan oleh setiap perusahaan yang menjalankan usahanya. Untuk itu perlu
dilakukan prediski kebangkrutan sebagai peringatan awal agar pihak-pihak yang
berkepentingan dapat mengantisipasi atau dan mengawasi sehingga perusahaan tidak
mengalami financial distress atau bahkan kebangkrutan.
Pihak–pihak yang berkepentingan yang membutuhkan adanya prediksi
kebangkrutan atau analisis financial distress position adalah sebagai berikut
(Almilia,Kristijadi,2003):
1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial distress
mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam
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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. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi
kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu, hal ini
menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui
kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.
4. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam
antitrust regulation.
5. Auditor. 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 perusahaan
akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak
langsung (kerugian penjualan atakerugian paksaan akibat ketetapan pengadilan).
Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress diharapkan
perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga dapat
menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.
Jonathan Berk mengatakan bahwa “The bankruptcy code is designed to
provide an orderly process for settling a firm’s debts”(Berk,2011:513). Dari
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pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penting bagi suatu perusahaan
mengetahui kondisi kinerja keuangannya atau financial distress condition, sehingga
ada perbaikan yang dilakukan guna memenuhi kewajiban perusahaan terhadap
investor maupun kepada pihak-pihak yang berkepeintingan lainnya.
Dengan demikian perusahaan perlu melakukan prediksi kebangkrutan
atau posisi kesulitan keuangan yang dialami (financial distress position). Hal ini
dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan yang merupakan patokan
informasi kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan
perbaikan guna dapat keluar dari kondisi kesulitan keuangan maupun terbebas dari
risiko kebangkrutan.

2.1.4 Laporan Keuangan
Salah satu faktor utama diperlukannya laporan keuangan adalah untuk
menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan
gambaran informasi bagi para investor mengenai keuntungan dan kerugian yang
sedang dialami oleh suatu perusahaan untuk menjadi acuan sebelum melakukan
investasi atau penanaman modal.
2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dibawah ini terdapat beberapa
pengertian mengenai laporan keuangan, antara lain:
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1. Menurut PSAK nomor 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu
pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu
entitas.
2. Menurut Kieso,dkk (2011:5), financial statement are the principal means
through which a company communicates its financial information to those
outside it. These statements provide a company’s history quantified in
money terms.
3. Menurut Kasmir (2012:7), laporan keuangan adalah laporan yang
menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu
periode tertentu.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa laporan
keuangan (financial statement) adalah laporan yang menyajikan kondisi atau kinerja
keuangan

perusahaan,

yang

digunakan

perusahaan

sebagai

alat

untuk

mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada pihak luar yang memiliki kepentingan
dalam suatu periode tertentu.
2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Kieso,dkk (2011:7) tujuan umum laporan keuangan adalah
untuk memberikan informasi laporan keuangan untuk berbagai pengguna. Selain itu
Kasmir (2012:10) memberikan gambaran mengenai tujuan pembuatan dan
penyusunan laporan keuangan yaitu:
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1.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang
dimiliki perusahaan pada saat ini;

2.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal
yang dimiliki perusahaan pada saat ini;

3.

Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang
diperoleh pada suatu periode tertentu;

4.

Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;

5.

Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi
terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;

6.

Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam
suatu periode;

7.

Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
Informasi keuangan lainnya.

2.1.4.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan
Laporan keuangan terbagi dalam beberapa jenis, menurut Weygandt
(2013:22) perusahaan menyediakan empat laporan keuangan sebagai ringkasan data
akuntasi yang dimiliki:
1. Income Statement : melaporkan data mengenai pendapatan dan beban dan
hasilnya keuntungan atau kerugian dalam periode waktu tertentu.
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2. Retained Earnings Statement: melaporkan ringkasan perubahan retained
earnings dalam periode waktu tertentu.
3. Statement of Financial Position (sering disebut juga dengan nama balance
sheet): melaporkan aktiva, kewajiban dan modal dari perusahaan pada hari
tertentu.
4. Statement of Cash Flow: ringkasan informasi mengenai kas masuk
(penerimaan) dan kas keluar (pengeluaran) pada periode waktu tertentu.

2.1.5 Analisis Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan gambaran atau cerminan dari kondisi kinerja
keuangan sebuah perusahaan. Untuk itu agar laporan keuangan menjadi lebih berarti
sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis
laporan keuangan Kasmir (2012:66).
Analisis laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah
dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah diterapkan
(Ramadhani dan Lukviarman,2009).
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Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan ini adalah sebagai berikut
(Kasmir,2012:68):
1)Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode
tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah
dicapai untuk beberapa periode
2)Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi
kekurangan perusahaan
3) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki
4)Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu
dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan
saat ini
5)Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu
penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal
6)Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis
tentang hasil yang mereka capai.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa analisis
laporan keuangan sangat perlu untuk dilakukan, hal ini berguna untuk semua pihak
baik pihak inernal perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal yang memliki
kepentingan atau hak dalam sebuah perusahaan.
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2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan
Dalam menganalisis laporan keuangan, perusahaan tidak dapat dilepas pisahkan
dengan penggunaan rasio-rasio keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa rasio keuangan,
membantu kita untuk mengidentifikasikan beberapa kelemahan dan kekuatan
keuangan perusahaan (Keown,2010:74). Menurut Keown (2010:74) rasio keuangan
memberikan dua cara bagaimana membuat perbandingan dan data keuangan
perusahaan, yang berarti: 1) kita dapat meneliti rasio antar waktu (misalnya untuk
periode 5 tahun terakhir) untuk meneliti arah pergerakannya, dan 2) kita dapat
membandingkan rasio perusahaaan dengan rasio perusahaan lainnya.
Dalam penelitiannya Nurhanifam (2004) membagi dua kegunaan dari rasio
keuangan yaitu :
1. Bagi pihak internal: Rasio keuangan berguna sebagai dasar untuk
memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang,serta posisi
perusahaan pada rasio industri.
2. Bagi pihak eksternal: Rasio keuangan digunakan untuk melakukan evaluasi
dalam membeli saham,meminjamkan dana, serta memprediksi prospek
perusahaan pada masa yang akan datang.
Berikut ini rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan
sebuah perusahaan (Keown,2010) :
1. Rasio Likuiditas : adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo (hutang
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jangka pendek) dan kemampuan untuk mengubah piutang usaha dan
persediaan ke dalam bentuk kas berdasarkan ketepatan, hal ini
merupakan ukuran yang penting bagi para manajer, pemilik dana, dan
investor. Semakin sedikit aktiva lancar dalam perusahaan, semakin
besar peluang ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kredit
ketika jatuh tempo pembayaran tiba. (keown,2010:79)
2. Rasio Profitabilitas: dalam mengukur profitabilitas perusahaan keown
meneliti mengenai tingkat laba operasi relatif terhadap aktiva, dengan
menggunaakan tingkat pengembalian investasi dari pendapatan operasi
(operating

income

return

on

investment-OIROI).

Tingkat

pengembalian pendapatan operasi atas investasi (OIROI) adalah suatu
fungsi dari dua unsur, marjin laba usaha dan total perputaran aktiva
perusahaan.(Keown,2010:82)
3. Rasio yang digunakan untuk keputusan pendanaan dibagi menjadi dua
yaitu

rasio

hutang

dan

rasio

laba

terhadap

beban

bunga.(Keown,2010:83)
a. Rasio hutang menunjukan berapa banyak hutang yang digunakan
untuk membiayai aset-aset perusahaan. Dengan kata lain
penggunaan

jumlah

hutang

perusahaan

tergantung

pada

keberhasilan pendapatan dan ketersediaan aktiva yang bisa
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digunakan sebagai jaminan hutang, dan seberapa besar risiko
yang diasumsikan oleh pihak manajemen.
b. Rasio laba terhadap beban bunga: rasio ini menunjukan
kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya bunga yang diukur
dengan membandingkan pendapatan sebelum bunga dan pajakpajak terhadap biaya bunga. Rasio ini memberikan petunjuk
umum tentang kapasitas hutang perusahaan.
4. Pengembalian ekuitas saham biasa: tingkat pengembalian ekuitas
saham biasa ini menunjukan rata-rata perhitungan pengembalian atas
investasi pemegang saham yang diukur dengan membandingkan
pendapatan bersih terhadap ekuitas saham biasa (Keown,2010:84).

2.1.6 Model Prediksi Kebangkrutan
Sebelumnya banyak peneliti yang menciptakan model prediksi kebangkrutan
atau financial distress position dengan mengandalkan laporan keuangan sebagai
informasi dan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai alat dalam menganalisis
financial distress position sebuah perusahaan. Peneliti-peniliti tersebut antara lain
Beaver pada tahun 1966 yang menggunakan rasio-rasio keuangan atau yang sering
disebut dengan analisis univariate yang digunakan sebagai alat untuk memprediksi
kebangkrutan.
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Kemudian penelitiannya dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968 dengan
menggunakan multivariate discriminant analysis, Analisis Discriminant merupakan
suatu teknik statistik yang mengidentifikasikan beberapa macam rasio keuangan yang
dianggap memiliki nilai paling penting dalam mempengaruhi suatu kejadian, lalu
mengembangkannya dalam suatu model dengan maksud untuk memudahkan menarik
kesimpulan dari suatu kejadian (Ramadhani,lukviarman,2009). Berikut beberapa
model prediksi yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan sebuah perusahaan:
2.1.6.1 Altman Z-score
Altman membuat beberapa perubahan dalam penelitiannya antara lain:
2.1.6.1.1 Model Pertama Altman (1968)
Dalam

penelitiannya

altman

menggunakan

MDA

atau

multivariate

discriminant analysis. MDA adalah teknik statistik yang digunakan untuk
mengklasifikasikan observasi ke dalam salah satu beberapa yang sebelumnya;
kelompok tergantung pada karakteristik individu pengamatan itu. Hal ini digunakan
terutama untuk mengklasifikasikan dan atau membuat prediksi dalam masalah di
mana variabel dependen muncul dalam bentuk kualitatif, misalnya, laki-laki atau
perempuan, pailit atau non-pailit (Altman,1968).
Dalam penelitiannya Altman menggunakan 66 perusahaan manufaktur
sebagai sampel penelitian dengan periode beberapa tahun, kemudian sampel
perusahaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu 33 perusahaan yang mengalami
kebangkrutan dan 33 perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan (Altman,1968).
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Dalam penelitiannya Altman (1968) mengkompilasi 22 variabel yang merupakan
rasio untuk dievaluasi, yang mana variabel diklasifikasikan kedalam lima kategori
rasio standar yaitu: rasio likuiditas, profitabilitas, laverage, solvabilitas dan aktifitas
(Altman,1968).
Dari 22 variabel (rasio) yang dievaluasi, maka dipilihlah lima rasio dasar yang
dianggap

mewakili

rasio-rasio

keuangan

keseluruhan

dalam

memprediksi

kebangkrutan sebuah perusahaan (Altman,1968). Dan akhirnya fungsi dikriminan
yang diciptakan oleh Altman adalah sebagai berikut.
Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5.
Keterangan variabel:
X1= Working Capital To Total Assets (WC/TA)
Modal kerja / total asset, sering ditemukan dalam studi masalah perusahaan,
adalah ukuran dari aset likuid bersih perusahaan dibandingkan dengan total
kapitalisasi. Modal kerja didefinisikan sebagai selisih antara aktiva lancar dan
kewajiban lancar. Biasanya, sebuah perusahaan mengalami kerugian operasi yang
konsisten akan menyusutkan aktiva lancar yang berhubungan dengan total aset.
Dimasukannya variabel ini konsisten dengan studi Merwin Yang dinilai bahwa modal
kerja bersih terhadap total aset sebagai indikator terbaik yang pertama.
X2 =Retained Earning To Total Assets (RE/TA)
Laba ditahan adalah akun yang melaporkan jumlah total pendapatan yang
ditanamkan kembali dan/atau kerugian perusahaan atas seluruh hidupnya. Akun ini
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juga disebut sebgai surplus yang diperoleh. Perlu dicatat bahwa saldo laba ditahan
dikenakan manipulasi melalui perusahaan kuasi, reorganisasi dan deklarasi dividen
saham.
X3=Earning Before Interest and Taxes To Total Assets (EBIT/TA)
Rasio ini merupakan ukuran produktifitas dari aset perusahaan, abstrak dari
pajak atau faktor leverage. Karena keberadaan utama suatu perusahaan didasarkan
pada kekuatan pendapatan aset, rasio ini tampaknya sangat tepat untuk studi yang
berhubungan dengan kegagalan perusahaan. Selanjutnya insolvency dalam arti
bangkrut terjadi ketika jumlah kewajiban melebihi penilaian wajar aset perusahaan
dengan nilai yang ditentukan oleh kekuatan pendapatan dari aset.
X4=Market Value Of Equity To Book Value Of Debt (MVE/TL)
Ekuitas diukur dengan nilai pasar gabungan dari semua saham, sedangkan
kewajiban mencakup baik saat ini dan jangka panjang. Ukuran menunjukkan berapa
banyak aset perusahaan dapat menurun nilainya (diukur dengan nilai pasar ekuitas
ditambah utang) sebelum kewajiban melebihi aktiva sehingga perusahaan menjadi
bangkrut.
X5 = Sales To Total Assets (S/TA)
Rasio modal-turnover adalah rasio keuangan standar yang menggambarkan
penjualan menghasilkan kemampuan aset perusahaan. Itu adalah salah satu ukuran
kapasitas manajemen dalam menangani kondisi yang kompetitif. rasio yang terakhir
ini cukup penting karena rasio paling signifikan secara individual.
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Nilai cutoff yang ditentukan Altman (1968) untuk menjelaskan perusahaan
tergolong dalam beberapa kondisi keuangan adalah sebagai berikut:
1. >2,99 = Perusahaan tergolong dalam kategori tidak bangkrut (Sehat).
2. 1,81-2,99 = Perusahaan tergolong dalam kondisi grey area.
3. <1,81 = Perusahaan yang tergolong dalam kategori bangkrut.
2.1.6.1.2 Model Revisi Altman (2000)
Altman mengembangkan model prediksi kesulitan keuangannya sehingga
tidak hanya digunakan bagi perusahaan yang go public tetapi juga untuk perusahaan
atau entitas yang tidak go public atau privat firm. Pada model revisi ini Altman
mengganti variabel yang keempat (X4) yaitu market value of equity diganti menjadi
book value of equity.
Berikut fungsi yang dikembangkan Altman (2000):
Z = 0.717(X1) + 0.847(X2) + 3.107(X3) + 0.420(X4) + 0.998(X5)
Dengan berubahnya fungsi diskriminan dari nilai Z-Score maka nilai cut off
yang digunakan juga akan mengalami perubahan yaitu:
1.

>2,90 =Perusahaan yang tergolong dalam kategori tidak bangkrut (sehat)

2.

1,23-2,90 =Perusahaan yang tergolong dalam kategori grey area.

3.

< 1,23 =Perusahaan yang tergolong dalam kategori bangkrut.

2.1.6.1.3 Model Modifikasi Altman (2000).
Model ini diciptakan untuk meminimalkan potensi dari efek industry yang
lebih mungkin terjadi apabila variabel kelima (X5) yaitu asset turnover disertakan.
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Penelitian ini diciptakan untuk memprediksi kondisi kesehatan perusahaan non
Amerika Serikat atau pasar negara berkembang terkhusus dilakukan pada perusahaan
Mexsico yang menerbitkan obligasi.(Altman,2000).
Jadi model ketiga yang diciptakan Altman, Hatzell dan Peck tahun 1995 ini
untuk perusahaan manufaktur, non manufaktur dan perusahaan yang menerbitkan
sura-surat berharga seperti obligasi. Berikut model Z-Score model modifikasi yang
diciptakan oleh Altman Z-Score (Altman,2000):
Z = 6.56 (X1)+ 3.26 (X2) + 6.72 (X3) + 1.05 (X4)
Model Z-Score yang baru ini menghilangkan variabel kelima, serta sama seperti
model revisi kedua Altman mengganti variabel keempat (X4) yaitu market value of
equity menjadi book value of equity.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Lukviarman (2009)
bahwa dari ketiga model yang diciptkan Altman yang memberikan ketepatan prediksi
tertinggi adalah model pertama Altman. Maka pada penelitian ini akan menggunakan
model pertama yang diciptikan Altman untuk memprediksi perusahaan transportasi.

2.1.6.2 Ohlson Model (1980)
Dalam memprediksi kebangkrutan Ohlson menggunakan sembilan (9)
variabel. Dengan sampel yang dibagi menjadi 105 sampel perusahaan yang
dikategorikan bangkrut dan 2058 sampel perusahaan yang dikategorikan tidak
bangkrut, dengan periode penelitian yang dilakukan Ohlson adalah 6 tahun yaitu dari
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tahun 1970 sampai dengan tahun 1976. Berikut dibawah ini merupakan Sembilan
variabel yang digunakan Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan (1980):
1. SIZE= Log(total asset/GNP price-level-index)
2. TLTA=total liabilities/total asset
3. WCTA=working capital/total assets
4. CLCA= current liabilities/current assets
5. OENEG=untuk variabel ini diberi nilai 1 jika total kewajiban melebihi atau
lebih besar dari total aset, jika sebaliknya maka diberi nilai 0.
6. NITA=net income/total asset
7. FUTL=funds provided by operation/total liabilities
8. INTWO=1 jika net income negative untuk 2 tahun terakhir,dan 0 untuk
sebaliknya.
9. CHIN= (NIt – NIt-1) / (│NIt │+│ NIt-1│)
Sembilan variabel yang menjadi bagian dari rumusan untuk mencari nilai YScore yang disciptakan oleh Ohlson adalah:
Y=-1,32-0,407(SIZE)+6,03(TLTA)-1,43(WCTA)+0,0757(CLCA)2,37(NITA)-1,83(FUTL)+0,285(INTWO)-1,72(OENEG)-0,521(CHIN).

Nilai cut off yang ditentukan ohlson adalah 0.38. Dimana jika perusahaan
berada diatas 0,38 atau > 0,38 artinya perusahaan terancam mengalami kebangkrutan
atau dengan kata lain perusahaan dalam kondisi financial distress, sebaliknya jika
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perusahaan

kurang dari 0,38 (< 0,38) maka perusahaan tergolong kategori

perusahaan dalam kondisi sehat.
Bagi Ohlson semakin kecil nilai cut off dari y-score perusahaan maka semakin
bagus atau baik kondisi keuangan perusahaan, sebaliknya semakin besar nilai cut off
sebuah perusahaan semakin buruk kondisi keuangan perusahaan atau dalam kondisi
financial distress.

2.2 Penelitian Terdahulu
Sebelumnya telah banyak yang melakukan penelitian mengenai kondisi financial
distress atau prediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan berbagai model
prediksi kebangkrutan. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam
penelitian yang dilakukan penulis:
“Analisis laporan keuangan untuk memprediksi kondisi financial distress pada
perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode
2005-2007”. Zaina (2009).
Penelitian yang dilakukan zaina ini menggunakan 3 model prediksi untuk
memprediksi kondisi financial distress perusahaan tekstil dan garmen. Model yang
digunakan yaitu model prediksi Altman, Springate dan Foster. Dengan menggunakan
17 sampel perusahaan terpilih, hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Z-Score
Altman memiliki tingkat ketepatan prediksi yang paling tinggi diantara kedua model
lainnya.
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“Prediksi Kebangkrutan Bank untuk Menghadapi dan Mengelola Perubahan
Lingkungan Bisnis :Analisis Model Altman’s Z Score” Endri (2009).
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan dari
Bank Umum Syariah tahun 2005-2007.Penelitian ini mengambil 3 sampel Bank
Umum Syariah yaitu Bank Mandiri Syariah,Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah
di Indonesia.dengan analisis model altman’s z score hasil penelitian menunjukan
bahwa 3 Bank Umum Syariah yang merupakan sampel penelitian termasuk dalam
kategori bangkrut karena mempunyai nilai z score dibawah 1,81.
“Analisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi financial suatu perusahaan
dengan

model

ohlson

Y-Score

(Studi

kasus:pada

empat

perusahaan

telekomunikasi diindonesia, tahun 2005-2010)”. Tatha Wijaya (2012)
Dengan melakukan studi kasus pada empat perusahaan telekomunikasi di
Indonesia sebagai sampel penelitian maka, hasil analisis deskriptif pada penelitian ini
dengan model prediksi Ohlson adalah PT A memiliki kondisi keuangan yang
membaik dari tahun ke tahun, dan begitu juga dengan PT B yang mana kondisi
keuangan cenderung stabil sedangkan PT C menunjukan kondisi financial yang
melemah dan PT D pun memiliki kondisi keuangan yang tidak berbeda dengan PT C.
Dari penelitian ini Wijaya mengungkapkan bahwa terdapat 3 rasio keuangan yang
dominan dari Ohlson yaitu: total assets/total liabilities, net income/total assets dan
working capital/total assets.
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“Bankruptcy Prediction for Large and Small Firms in Asia: A Comparison of
Ohlson and Altman”. Lawrance (2004)
Penelitian ini melakukan perbandingan kemampuan prediksi antara model
Ohlson dan model Altman, sampel yang digunakan adalah 120 perusahaan yang
listed di stock exchange Thailand. Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila
sdiprediksi secara keseluruhan yaitu perusahaan yang memiliki jumlah aset yang
besar maupun perusahaan yang memiliki jumlah aset sedikit model maka model
Ohlson memiliki tingkat akurasi sedikit lebih tinggi daripada model Altman.
“Perbandingan Analisis Prediksi Kebangkrutan menggunakan Model Altman
Pertama, Altman Revisi, dan Altman Modifikasi dengan Ukuran dan Umur
Perusahaan sebagai variabel penjelas (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
dengan periode penelitian selama empat tahu yaitu dari tahun 2004-2007. Hasil
penelitian menunjukan bahwa dari ketiga model yang diciptakan Altman yaitu model
Altman pertama, model Altman revisi dan model Altman modifikasi. Yang
memberikan tingkat prediksi kebangkrutan tertinggi adalah model Altman pertama.

36

ANALISIS LAPORAN..., GRACEZELDA LATUPEIRISSA, Ak.-IBS, 2013

2.3 Rerangka Pemikiran

ANALISIS LAPORAN
KEUANGAN

Z = 1.2X1 + 1.4X2 +
3.3X3 + 0.6X4 +
1.0X5.
cut off:
>2,99=Tidak
Bangkrut
1,81-2,99=gray area
<1,81=bangkrut

ALTMAN
MODEL

OHLSON
MODEL

Y= -1,32-0,407
(SIZE)+6,03(TLTA)1,43(WCTA)+0,0757(CL
CA)-2,37(NITA)1,83(FUTL)+0,285(INT
WO)-1,72(OENEG)0,521(CHIN).
cut off:
>0,38=tidak bangkrut
<0,38=bangkrut

HASIL PREDIKSI

Untuk memprediksi kebangkrutan pada sektor transportasi maka dilakukan
analisis laporan keuangan dengan menggunakan dua model prediksi yaitu model
Altman dan model Ohlson yang merupakan variabel independen, dengan nilai cut off
yang berbeda-beda.
Model Altman menggunakan 5 variabel yang merupakan hasil dari analisis
multivariate diskriminasi, sedangkan model Ohlson menggunakan 9 variabel dalam
menjelaskan score prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan.
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Dan setelah itu dari kedua model tersebut akan diketahui hasil prediksi
kebangkrutan (variabel dependen) dari sektor tranportasi. Dan dari kedua model ini
akan dilihat model manakah yang memiliki tingkat akurasi atau tingkat ketepatan
prediksi yang lebih tinggi, sehingga dapat diketahui perusahaan sektor transportasi
apa saja yang akan terindikasi atau diprediksi dalam kondisi financial distress atau
akan mengalami kebangkrutan.
2.4 Hipotesis.
Hipotesis merupakan asumsi awal atau dugaan sementara yang dibuat penulis
yang akan duji ketepatannya. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian
terdahulu maka diduga bahwa:
Ho: Model Ohlson memprediksi kondisi financial distress atau predksi
kebangkrutan tidak lebih tepat dari model Altman.
Ha: Model Ohlson memprediksi kondisi financial distress atau prediksi
kebangkrutan lebih tepat dari model Altman.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang

tergolong dalam industri jasa sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan memiliki laporan keuangan yang terpublikasi di www.idx.ac.id .
Periode penelitian selama lima tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun
2011.

3.2

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh dari informasi dan data yang sudah ada sebelumnya, yang dapat diakses
melalui internet maupun laporan dan informasi yang dipublikasikan lainnya.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain laporan
keuangan perusahaan yang tercatat dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (yang
dapat diakses melalui www.idx.ac.id) tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Selain
itu tambahan penjelasan dan teori-teori yang mendukung penelitian ini diperoleh dari
beberapa referensi, buku, jurnal, skripsi, Indonesia Capital Market Dictionary, dan
website atau situs-situs lainnya yang mendukung penelitian ini
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3.3

Teknik Pengambilan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri jasa sektor

transportasi

yang listing di BEI selama periode penelitian. Sampel penelitian

menggunakan teknik purposive sampling yangmana peneliti mengambil sampel
berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriterianya sebagai berikut :
a) Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam industri jasa sektor transportasi
yang terdaftar di BEI selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011
b) Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang telah diaudit dan
dipublikasikan di BEI selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011.
c) Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dibagi menjadi dua kategori yaitu
perusahaan yang mengalami distress dan perusahaan nondistress. Berikut
pengelompokannya berdasarkan pengertian financial distress menurut almilia
dan Kristijadi (2003):
1) Kategori perusahaan yang mengalami financial distress yaitu perusahaan
yang memiliki net income negatif (net loss) selama dua tahun berturutturut.
2) Kategori perusahaan yang tidak mengalami financial distress yaitu
perusahaan yang memiliki net income positif selama dua tahun berturutturut.
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3) Dua tahun berturut-turut yang digunakan yaitu tahun 2009 sampai dengan
tahun 2010.
Dari total 28 populasi perusahaan yang tercatat di BEI, yang menjadi sampel
dalam penelitian ini hanya 13 sampel, hal ini dikarenakan hanya 13 perusahaan yang
memenuhi kriteria pada purposive sampling. Berikut sampel perusahaan yang
tergolong dalam kategori financial distress dan yang tidak mengalami financial
distress.
Tabel 3.1
Perusahaan yang mengalami Financial Distress
Kategori 1
No

Nama Perusahaan

1

PT Arpeni Pratama Ocean Tbk

2

PT Indonesia Air Transport Tbk

3

PT Mitra Rajasa Tbk

4

PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk

5

PT Zebra Nusantara Tbk

6

PT Karwel indonesia Tbk

Sumber: Hasil Olahan Penulis
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Tabel 3.2
Perusahaan yang Non Financial Distress
Kategori 0
No

Nama

1

PT Centris Multipersada Pratama Tbk

2

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk

3

PT Panorama Transportasi Tbk

4

PT Rig Tenders Indonesia Tbk

5

PT Samudera Indonesia Tbk

6

PT Steady Safe Tbk

7

PT Tanah laut Tbk

Sumber: Hasil Olahan Penulis

3.4

Metode Analisis Data

3.4.1 Model Altman
Beberapa tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain
dengan menghitung rasio keuangan dengan variabel independen yaitu model Altman
Z-Score. Lima rasio keuangan yang dianggap paling unggul dan mewakili rasio-rasio
lainnya dalam memprediksi financial distress position. Rasio keuangan dengan
menggunakan model Altman yang kemudian dilakukan perhitungan Z-Score dengan
perhitungan yang telah dirumuskan oleh Altman yaitu sebagai berikut:
Z=1,2(X1) + 1,4(X2) + 3,3(X3) + 0,6(X4) + 1,0(X5)
Keterangan Variabel:
X1 = Working capital/total assets (%)
X 2 = Retained Earning To Total Assets (%)
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X3 = Earning Before Interest and Taxes To Total Assets (%)
X4 = Market Value Of Equity To Book Value Of Debt (%)
X5 = Sales To Total Assets (%)
Z= overall index
Klasifikasi kriteria dengan menggunakan Z score (Altman,1968) adalah sebagai
berikut :
1. Jika Z-score > 2.99, perusahaan aman dari ancaman kebangkrutan (Sehat)
2. Jika Z-score antara 1.81-2.99, perusahaan berada pada Grey Area
3. Jika Z-score < 1.81, perusahaan berpeluang besar segera mengalami
kebangkrutan.
3.4.2 Model Ohlson
Berbeda dengan penelitian Altman (1968), Ohlson menggunakan sampel pada
perusahaan manufaktur dengan klasifikasi 105 perusahaan yang mengalami
kebangkrutan dan 2058 perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan selama
periode penelitian yaitu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1976. Berikut rumusan
perhitungan dari 9 rasio keuangan yang dibuat ohlson (1980):
Y = -1,32 - 0,407X1 + 6,03X2 – 1,43X3 + 0,0757X4 – 2,37X5 – 1,83X6 + 0,285X7
– 1,72X8 – 0,521X9
Keterangan Variabel:
X1 = Log (total assets/GNP price-level index)
X2 =Total liabilities/total assets
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X3 = Working capital/total assets
X4 = Current liabilities/current assets
X5 = 1 jika total liabilities > total assets ; 0 jika sebaliknya
X6 = Net income/total assets
X7 = Funds provided by operation/total liabilities
X8 = 1 jika Net income negatif ; 0 jika sebaliknya
X9 = (NIt – NIt-1) / (│NIt │+│ NIt-1│)
Nilai cut off yang ditentukan oleh ohlson adalah apabila:
Y > 0,38 = Perusahaan tersebut mengalami kesulitan (Bangkrut)
Y< 0,38 = Perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan (Sehat).

3.5 Operasional Variabel
Operasional variabel yang ada dalam dua model prediksi pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
3.5.1 Model Altman Z-Score
1. Working Capital/Total Assets
Variabel ini merupakan variabel yang digunakan oleh model Altman
dan model Ohlson, yang bertujuan untuk mengukur likuiditas sebuah
perusahaan. Working Capital didapat dari selisih antara current asset dengan
current liabilities, yang kemudian dibagi dengan total assets perusahaan.
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2. Retained Earnings/Total Assets
Variabel yang digunakan dalam model Altman ini bertujuan untuk
mengukur profitabilitas perusahaan. Data ini tersedia pada neraca perusahaa,
dimana RE dibagi total assets perusahaan.
3. EBITTA
Variabel ini didapat dari earnings before interest and taxes (laporan
laba rugi) dibagi dengan total asset (neraca). penggunaan variabel ini
bertujuan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Variabel ini digunakan
dalam model Altman.
4. MV of Equity/BV of Debt
Variabel yang digunakan dalam model Altman ini diperoleh dari MV
of equity yang didapat dari hasil perkalian harga saham dengan jumlah saham
beredar kemudian dibagi dengan BV of debt.
5. Sales/Total Assets
Variabel ini digunakan dalam model Altman, yangmana sales yang
diperoleh dari laporan laba rugi dibagi total assets.
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3.5.2 Model Ohlson Y-Score
1. Working Capital/Total Assets
Variabel ini merupakan variabel yang digunakan oleh model Altman
dan model Ohlson, yang bertujuan untuk mengukur likuiditas sebuah
perusahaan. Working Capital didapat dari selisih antara current asset dengan
current liabilities, yang kemudian dibagi dengan total assets perusahaan
2. Size
Variabel yang digunakan model Ohlson ini bertujuan untuk menilai
ukuran dari sebuah perusahaan. Size diperoleh dari Log (total assets dibagi
GNP), data GNP diperoeh dari www.bi.go.id
3. Total Liabilities/Total Assets
Variabel yang digunakan dalam model Ohlson ini bertujuan untuk
mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Data dapat diperoleh dari neraca
perusahaan.
4. Current Liabilities/Curent Assets
Variabel dalam model Ohlson ini bertujuan untuk mengukur tingkat
likuiditas untuk jangka pendek perusahaan. Kedua akun ini diperoleh dari
neracar perusahaan.
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5. OENEG
Variabel yang digunakan dalam model Ohlson ini bertujuan untuk
melihat likuiditas perusahaan, dengan memberi angka 0 apabila total asset
lebih besar daripada total liabilities dan angka 1 untuk sebaliknya.
6. INTWO
Variabel untuk mengkur profitabilitas perusahaan, variabel ini
dihitung dengan memberikan angka 1 jika net income perusahaan negatif dua
tahun berturut-turut dan sisanya diberi angka 0.
7. FUTL
Variabel ini diukur dengan funds provided by operation atau arus kas
dari kegiatan operasional dibagi dengan total liabilities.
8. CHIN
Variabel yang digunakan oleh model Ohlson ini bertujuan untuk
mengukur profitabilitas perusahaan, yang hasilnya diperoleh dari (NIt – NIt-1)
/ (│NIt │+│ NIt-1│)
9. NITA
Varibel ini digunakan dalam model Ohlson, nilai dari NITA ini
diperoleh dari net income dibagi total assets.
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3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari
data yang di analisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean),
standar deviasi, kurtosis, dan skewness (Latan dan Temalagi, 2013).

3.6.2 Analisi Regresi Logistik
Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan logistic
regression. Menurut Imam Ghozali (2009) logistic regression yaitu ketika peneliti
ingin menguji apakah probabilitas terjadi variabel terikat dapat diprediksi dengan
variabel bebasnya. Logistic regression model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut (Imam Ghozali,2009) :

Keterangan :
P = Probabilitas terjadinya variabel independen 1 = Bangkrut ; 0 = Sehat
α = Konstan
b1-2= Koefisien Regresi
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Hasil uji hipotesis dilihat dari tabel klasifikasi pada model regresi logistic
yang diolah dengan software SPSS dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5% yang
digunakan sebagai ukuran presentasi ketepatan model dalam memprediksi
kebangkrutan. Semakain tinggi nilai uji ketepatan prediksi, maka semakin akurat
tingkat ketepatan prediksi kebangrutannya.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan industri jasa sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
dan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit melalui
www.idx.ac.id. Dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu dari tahun 2007
sampai dengan tahun 2011.
Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, dari total 28 perusahaan
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diperoleh 13 perusahaan sebagai
sampel penelitian ini. Berikut daftar perusahaan yang termasuk dalam sampel
penelitian seperti pada tabel 4.1:
Tabel 4.1
Daftar Sampel Penelitian
No

Nama Perusahaan

1
2

PT Arpeni Pratam Ocean Line
PT Centris Multipersada Pratama
PT Humpuss Intermoda
Transportasi
PT Indonesia Air Transport
PT Karwel Indonesia
PT Mitra Rajasa
PT Panorama Transportasi
PT Pelayaran Tempuran Emas
PT Rig Tenders Indonesia

3
4
5
6
7
8
9

Kode
Saham
APOL
CMPP
HITS
IATA
KARW
MIRA
WEHA
TMAS
RIGS
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No

Nama Perusahaan

10 PT Samudera Indonesia
11 PT Steady Safe
12 PT Tanah Laut
13 PT Zebra Nusantara
Sumber: www.idx.ac.id

Kode
Saham
SMDR
SAFE
INDX
ZBRA

Dengan demikian 13 perusahaan sebagai sampel penelitian ini terdiri dari 6
perusahaan yang terindikasi mengalami financial distress dan 7 perusahaan yang
terindikasi sehat dengan periode penelitian selama 5 tahun (2007-2011), maka jumlah
observasi dalam penelitian ini sebanyak 65 observasi seperti terlihat pada tabel 4.2
dibawah ini:
Tabel 4.2
Klasifikasi Jumlah Observasi
Obyek
Jumlah
Tahun Penelitian
5
Populasi
28
Sampel
13
Sehat
7
Financial Distress
6
Jumlah Observasi
65
Sumber: Hasil Olahan Penulis
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4.2 Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Model Prediksi
4.2.1 Model Altman (Z-Score)
Grafik dibawah ini sebagai gambaran dari hasil perhitungan prediksi
kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama 5 tahun periode penelitian (2007-2011).

Gambar 4.1

Jumlah Perusahaan

Grafik Hasil Prediksi Kebangkrutan
berdasarkan Model Altman
15
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0

Sehat
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2011

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan gambar grafik 4.1 diatas dapat dilihat bahwa perusahaan
transportasi sangat rentan dengan risiko kebangkrutan, dari analisis perhitungan
prediksi kebangkrutan menurut model Altman z-score dapat dilihat bahwa hampir
semua perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan dari tahun 2007 sampai
dengan 2011. Keterangan lengkap perhitungan prediksi kebangkrutan perusahaanperusahaan transportasi terdapat pada lampiran 1dan 2.
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4.2.1.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar grafik 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat 69,23%
perusahaan yang mengalami financial distress atau diprediksi akan mengalami
kebangkrutan pada tahun 2007. Menurut prediksi model Altman z-score pada tahun
2007 atau tahun sebelum adanya dampak krisis global terhadap Indonesia, terdapat 9
perusahaan transportasi yang mengalami financial distress atau diprediksi akan
mengalami kebangkrutan, perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Arpeni Pratama
Ocean Tbk, PT Centris Multipersada Pratama Tbk, PT Indonesia Air Transport Tbk,
PT Mitra Rajasa Tbk, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, PT Steady Safe Tbk, PT
Zebra Nusantara Tbk, PT Tanah Laut Tbk, PT Karwell Indonesia Tbk.
Pada tahun 2008 sebanyak 12 perusahaan transportasi atau 92,31%
perusahaan diprediksi akan mengalami kebangkrutan atau mengalami financial
distress. ini artinya hampir keselurahan perusahaan mengalami financial distress pada
tahun 2008 dimana 3 perusahaan yang pada tahun sebelumnya bebas dari financial
distress pada tahun ini mengalami penurunan kinerja keungan menurut model Altman
z-score, kecuali PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk yang berada pada grey area.
Pada tahun 2008 dalam penelitian terjadi peningkatan perusahaan yang diprediksi
akan mengalami kebangkrutan dibandingkan tahun sebelumnya (2007), hal ini bisa
jadi disebabkan karena pada tahun 2008 Indonesia juga mendapat imbas atau dampak
dari adanya krisis global sehingga perusahaan yang sebelumnya diprediksi sehat pada
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tahun 2008 diprediksi mengalami financial distress contohnya PT Panorama
Transportasi Tbk.
Pada tahun 2009, perusahaan yang mengalami financial distress berkurang
apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 84,62% atau sebanyak 11
perusahaan. yangmana PT Rig Tenders Tbk mampu memperbaiki kinerja
keuangannya sehingga pada tahun 2008 berdasarkan model Altman perusahaan ini
mengalami financial distress namun pada tahun 2009 perusahaan ini dapat masuk
dalam kategori grey area yaitu dengan z-score sebesar 1,94.
Pada tahun 2010, jumlah perusahaan transportasi yang mengalami financial
distress sama besarnya dengan tahun sebelumnya (2009) yaitu sebanyak 11
perusahaan yang mengalami financial distress, namun PT Humpus Intermoda
Transportasi Tbk yang tahun sebelumnya (2009) tergolong dalam perusahaan sehat
pada tahun 2010 justru mengalami financial distress atau diprediksi akan mengalami
kebangrutan berdasarkan model Altman z-score salah satu penyebabnya karena
penurunan penurunan pendapatan jasa yang diperoleh. Sedangkan PT Tanah Laut
Tbk yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki nilai z-score < 1,81 pada tahun
2010 dapat memperbaiki kinerja keuangannya sehingga dapat keluar dari kesulitan
keuangan dan terbebas dari kebangkrutan.
Pada tahun 2011, perusahaan yang mengalami financial distress sama
jumlahnya dengan tahun 2010 yaitu sebanyak 11 perusahaan. PT Tanah Laut Tbk
yang sebelumnya memiliki nilai z-score 4,51 yang artinya sehat atau tidak bangkrut,
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pada tahun 2011 masuk dalam perusahaan yang mengalami financial distress dengan
penurunan jumlah z-score hingga mencapai 0,67 artinya berdasarkan model Altman
z-score PT Tanah Laut mengalami penurunan kinerja keuangan yang sangat drastis.
Sedangkan PT Mitra Rajasa Tbk berhasil memperbaiki kinerja keuangannnya
sehingga pada tahun 2011 perusahaan ini memiliki nilai z-score sebesar 5,95 artinya
diprediksi tidak bangkrut atau sehat.
Berdasarkan perhitungan model Altman z-score perusahaan transportasi yang
mengalami financial distress dari tahun 2007 sampai dengan 2011 lebih banyak
jumlahnya dibandingkan dengan perusahaan yang sehat atau berada pada grey area.
nilai z-score terendah pada perusahaan transportasi yaitu PT Tanah Laut Tbk dengan
z-score sebesar -101,544 pada tahun 2007. Tahun 2008,2009 dan 2010 PT Steady
Safe Tbk memiliki nilai z-score terendah yaitu sebesar -8,25 tahun 2008, 2009 nilai zscorenya -10,25, dan pada tahun 2010 mengalami penuruna z-score hingga -13,49.
Tahun 2011 yang mengalami financial distress dengan nilai z-score terendah yaitu
PT Karwell Indonesia Tbk dengan nilai z-score sebesar -20,73.

4.2.1.2 Grey Area
Dapat dilihat pada gambar grafik 4.1 diatas bahwa pada tahun 2007
perusahaan yang masuk dalam kategori grey area adalah sebesar 15,38% atau
sebanyak 2 perusahaan. perusahaan yang tergolong dalam grey area adalah PT Rig
Tenders Indonesia Tbk dan PT Samudera Indonesia Tbk. Jadi apabila kedua
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perusahaan ini tidak ingin mengalami financial distress maka perusahaan harus
memperbaiki kinerja keuangannya sehingga terhindar dari financial distress atau
bahkan kebangkrutan karena grey area adalah posisi dimana perusahaan dapat saja
mengalami financial distress apabila tidak ada usaha perbaikan kinerja keuangan atau
perusahaan tergolong bebas dari kebangkrutan (sehat) apabila mampu memperbaiki
kinerja keuangannya.
Pada tahun 2008 yaitu tahun terjadinya krisis global, semua perusahaan
mengalami penurunan kinerja termasuk PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk,
walaupun berada pada kondisi grey area namun pada tahun sebelumnya atau tahun
2007 berdasarkan perhitungan prediksi model Altman z-score perusahaan ini
tergolong dalam kondisi sehat. Perusahaan ini mengalami penurunan nilai z-score
dari 4,28 menjadi

2,18, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan perbaikan

kinerja keuangan sehingga dapat kembali masuk dalam kategori perusahaan yang
sehat dan terhindar dari ancaman kebangkrutan.
Pada tahun 2009, 2010 dan 2011 atau pada tahun-tahun pemulihan krisis
terdapat 1 perusahaan yang dalam 3 tahun terakhir tersebut berada pada kondisi grey
area yaitu PT Rig Tenders Indonesia Tbk. Hal ini berarti perusahaan tidak mengalami
financial distress ataupun masuk dalam kategori perusahaan yang sehat selama 3
tahun tersebut. walaupun berada pada kondisi grey area, namun perusahaan ini pada
tahun 2011 mengalami penurunan kinerja keuangan hal ini dibuktikan dengan
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penurunan nilai z-score perusahaan dari 1,97 pada tahun 2010 turun menjadi 1,89
pada tahun 2011.
Berdasarkan perhitungan model Altman z-score dalam memprediksi
kebangkrutan pada perusahaaan transportasi selama tahun 2007 sampai dengan 2011,
perusahaan yang selama 3 tahun berturut-turut masuk dalam kondisi grey area adalah
PT Rig Tenders Indonesia Tbk yaitu pada tahun 2009-2011. selama 5 tahun
perusahaan yang memiliki nilai terendah yaitu PT Rig Tenders Indonesia dengan nilai
z-score sebesar 1,89 pada tahun 2011, sedangkan yang memiliki nilai z-score
tertinggi pada kondisi grey area adalah PT Samudera Indonesia yaitu dengan nilai zscore 2,29 pada tahun 2007.

4.2.1.3 Sehat
Dapat dilihat pada gambar grafik 4.1 bahwa pada tahun 2007 terdapat 15,38%
atau 2 perusahaan yang menurut prediksi model Altman z-score termasuk dalam
kondisi sehat, yang berarti nilai z-score perusahaan > 2,99. Kedua perusahaan itu
adalah PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk dan PT Panoram Transportasi Tbk,
yangmana masing-masing memiliki nilai z-score sebesar 4,28 dan 4,10. berdasarkan
model Altman bahwa nilai z-score yang melebihi 2,99 berarti perusahaan sehat dan
memiliki kinerja keuangan yang baik.
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Pada tahun 2008, menurut perhitungan model Altman z-score tidak ada
satupun perusahaan transportasi yang termasuk dalam kondisi sehat atau tidak
bangkrut. Hal ini berarti pada tahun 2008 perusahaan-perusahaan transportasi
mengalami penurunan kinerja keuangan, hal ini bisa jadi disebabkan karena pada
tahun 2008 terjadinya krisis global yang menimbulkan 3 masalah pada setiap negara
tidak terkecuali Indonesia yaitu resesi, inflasi dan krisis sektor keuangan
(InfoBank,oktober 2008:6) dan tentunya akan berpengaruh pada sektor-sektor lainnya
termasuk sektor transportasi.
Pada tahun 2009 atau tahun pemulihan, PT Humpus Intermoda Transportasi
Tbk tergolong dalam perushaan yang sehat dengan nilai z-score sebesar 3,20 ini
merupakan penigkatan kinerja keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini karena
pada tahun sebelumnya (2008) perusahaan ini tergolong dalam kondisi grey area.
Tahun 2010 hanya ada 1 perusahaan yang tergolong sehat yaitu PT Tanah Laut Tbk
dengan nilai z-score sebesar 4,51, perusahaan ini berhasil melewati kondisi financial
distress yang dialami pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2011, juga
hanya ada 1 perusahaan yaitu PT Mitra Rajasa dengan nilai z-score sebesar 5,95,
perusahaan ini juga berhasil keluar dari financial distress yang dialami pada tahuntahun sebelumnya.
Dari hasil perhitungan untuk perusahaan yang masuk dalam kategori sehat
berdasarkan model Altman z-score PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk
merupakan perusahaan transportasi yang masuk dalam kategori perusahaan sehat
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tahun 2007 dan 2009, selain itu juga merupakan perusahaan dengan nilai z-score
terendah yaitu 3,20 pada tahun 2009. Sedangkan perusahaan dengan nilai z-score
yang tertinggi adalah PT Mitra Rajasa Tbk yaitu sebesara 5,95.

4.2.2 Model Ohlson
Grafik dibawah ini merupakan gambaran dari hasil perhitungan prediksi
kebangkrutan dengan menggunakan model Ohlson pada 13 sampel perusahaan
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007 sampai dengan
2011:

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan gambar grafik 4.2 diatas dapat dilihat bahwa perusahaan
transportasi sangat rentan dengan risiko kebangkrutan, dari analisis perhitungan
prediksi kebangkrutan menurut model Ohlson dapat dilihat pada tahun 2007 dan 2008
semua perusahaan tergolong dalam kondisi financial distress atau diprediksi akan
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mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan model Altman, model Ohlson melihat
nilai y-score yang kecil karena semakin kecil maka ketepatan prediksi akan semakin
bagus. Keterangan lengkap perhitungan prediksi kebangkrutan perusahaanperusahaan transportasi terdapat pada lampiran 3 dan 4.
4.2.2.1 Financial Distress
Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 100% perusahaan transportasi
atau sebanyak 13 perusahaan mengalami financial distress atau diprediksi akan
mengalami kebangkrutan pada tahun 2007 dan 2008 berdasarkan perhitungan
prediksi model ohlson. Hal ini dapat diartikan bahwa terjadi penurunan kinerja
keuangan perusahaan-perusahaan sektor transportasi, sehingga perusahaan perlu
melakukan perbaikan kinerja perusahaan agar keluar dari kondisi financial distress
karena apabila tidak perubahan maka dikhawatirkan perusahaan akan mengalami
kebangkrutan.
Pada tahun 2009 atau pada pemulihan setelah krisis, terdapat 12 perusahaan
transportasi yang mengalami financial distress atau diprediksi akan mengalami
kebangkrutan apabila tidak diatasi dengan cara yang tepat dibandingkan dengan dua
tahun sebelumnya ada penurunan perusahaan yang mengalami financial distress. Ini
berarti 1 perusahaan telah berhasil memperbaiki kinerja keuangan perusahaannya dan
memiliki y-score kurang dari 0,38.
Tidak berbeda jauh dengan model Altman z-score hasil perhitungan prediksi
kebangkrutan dengan model Ohlson pada tahun 2010 dan 2011 juga terdapat 12
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perusahaan yang mengalami financial distress. Kecuali PT Tanah Laut pada 2010 dan
PT Mitra Rajasa pada 2011, hal ini dikarenakan kedua perusahaan mengalami
kenaikan kinerja keuangan pada tahun tersebut yang ditunjukan dengan memiliki
nilai y-score kurang dari 0,38.
Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan perhitungan prediksi model Ohlson
y-score rata-rata perusahaan sektor transportasi termasuk dalam kondisi financial
distress atau diprediksi akan mengalami kebangkrutan, karena memiliki nilai y-score
yang melebihi 0,38. Sehingga perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan bagaimana
cara yang efektif dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar terhindar
dari risiko kebangkrutan.

4.2.2.2 Sehat
Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa tidak ada satupun perusahaan
yang tergolong dalam kondisi sehat pada tahun 2007 dan tahun 2008 karena memiliki
nilai y-score melebihi 0,38. Sedangkan pada tahun 2009, PT Pealayaran Tempuran
Emas Tbk berdasarkan prediksi model Ohlson memiliki nilai y-score sebesar -1,79,
pada tahun 2010 perusahaan yang tergolong sehat adalah PT Tanah Laut Tbk dengan
nilai y-score sebesar 0,18, sedangkan pada tahun 2011 perusahaan yang tergolong
dalam kondisi sehat adalah PT Mitra Rajasa Tbk dengan nilai y-score sebesar -28,60.
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Dengan demikian perusahaan yang berdasarkan perhitungan prediksi
kebangkrutan dengan model Ohlson yang memiliki nilai prediksi terendah adalah PT
Mitra Rajasa Tbk yaitu dengan nilai y-score sebesar -28,60 sedangkan yang memiliki
nilai y-score yang tertinggi untuk kategori sehat adalah PT Tanah Laut Tbk yaitu
sebesar 0,18. Model Ohlson melihat nilai y-score yang lebih kecil, yaitu semakin
kecil nilai y-score semakin bagus kondisi kinerja keuangan perusahaan.

4.3 Analisis Perbandingan Model Altman dan Model Ohlson
Tabel dibawah ini merupakan perhitungan rata-rata prediksi kebangkrutan
atau kondisi financial distress dengan membandingkan 2 model prediksi perusahaan
transportasi selama 5 periode penelitian yakni dari tahun 2007 sampai dengan tahun
2011:

Tabel 4.3
Perbandingan Rata-Rata Altman Z-Score dan Ohlson Y-Score
ZHasil
YNo
Nama Perusahaan
Score Prediksi Score
1
PT Arpeni Pratama Ocean Tbk
-0,18 Bangkrut 6,17
PT Centris Multipersada Pratama
2 Tbk
-0,86 Bangkrut 4,58
PT Humpuss Intermoda Transportasi
Grey
3 Tbk
2,37
Area
3,55
4
PT Indonesia Air Transport Tbk
0,41 Bangkrut 4,58
5
PT Mitra Rajasa Tbk
0,85 Bangkrut -0,83
6
PT Panorama Transportasi Tbk
1,70 Bangkrut 3,59
7
PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk
1,11 Bangkrut 3,32
Grey
8
PT Rig Tenders Indonesia Tbk
1,92
Area
1,70
9
PT Samudera Indonesia Tbk
1,56 Bangkrut 2,58
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Hasil
Prediksi
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Sehat
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut

ZScore
-11,23
-0,97
-20,40
-7,98

No
Nama Perusahaan
10 PT Steady Safe Tbk
11 PT Zebra Nusantara Tbk
12 tanah laut
13 karwel indonesia
Sumber: Hasil Olahan Penulis

Hasil
YPrediksi Score
Bangkrut 12,02
Bangkrut 4,90
Bangkrut 12,70
Bangkrut 13,89

Hasil
Prediksi
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut
Bangkrut

Dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas bahwa dari rata-rata model prediksi
kebangkrutan dalam membandingkan prediksi kedua model terdapat 10 perusahaan
yang memiliki hasil sama yaitu dalam kondisi financial distress atau diprediksi akan
mengalami kebangkrutan. perusahaaan-perusahaan tersebut adalah PT Arpeni
Pratama Ocean Tbk, PT Centris Multipersada Pratama Tbk, PT Indonesia Air
Transport Tbk, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk, PT Steady Safe Tbk, PT Zebra
Nusantara Tbk, PT Tanah Laut Tbk, PT Karwell Indonesia Tbk, PT Panorama
Transportasi Tbk, dan PT Samudera Indonesia.
Sedangkan yang memiliki nilai rata-rata prediksi yang berbeda adalah 3
perusahaan lainnya yaitu PT Rig Tenders Tbk, PT Mitra Rajasa Tbk dan PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk. Perbedaan ini disebabkan karena nilai cut-off dari kedua
model sangat berbeda, seperti menurut model Altman semakin tinggi atau besar nilai
z-score sebuah perusahaan maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut,
sedangkan menurut model Ohlson semakin kecil nilai y-score sebuah perusahaan
maka perusahaan itu memiliki kondisi keuangan yang semakin baik atau bebas dari
ancaman kebangkrutan.
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4.4 Hasil Pengujian Hipotesis
4.4.1 Statistik Deskriptif
Menurut Latan dan Temalagi (2013:27) statistik deskriptif bertujuan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi dari data yang dianalisis meliputi nilai
minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, kurtosis dan skewness.
Dengan 13 perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
periode penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011,
maka jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 jumlah observasi.
Tabel 4.4 menunjukan informasi jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata,
nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada penelitian ini yang
dihitung berdasarkan data secara keseluruhan.
Tabel 4.4
Statistik Deskriptif
Model
Model
Altman
Ohlson
Minimum
-101,54
-28,6
Maximum
5,95
46,24
Mean
-2,438
5,597
Std. Dev.
13,372
7,812
Median
0,4
4,47
Observations
65
65
Sumber: Hasil Olahan SPSS
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Berdasarkan tabel 4.4 yang merupakan hasil keselurahan statistik deskriptif
dengan total observasi sebanyak 65, maka dapat diketahui bahwa:
1. Rata-rata (mean) model Altman dalam memprediksi kebangkrutan pada
perusahaan transportasi adalah sebesar -2,438. Dimana nilai minimum adalah
-101,544 yang berarti digolongkan tidak sehat atau diprediksi akan mengalami
kebangkrutan, nilai z-score terendah ini dialami oleh PT Tanah Laut,Tbk pada
tahun 2007. Sedangkan nilai maximum sebesar 5,95 yang diperoleh PT Mitra
Rajasa,Tbk pada tahun 2011 yang berarti perusahaan ini tergolong dalam
perusahaan yang sangat sehat. Standar deviasi untuk prediksi kebangkrutan
pada perusahaan transportasi periode 2007-2011 dengan model Altman adalah
sebesar 13,372. Pada model Altman nilai rata-rata (mean) berada dibawah
nilai tengah (median) yaitu -2,438 berada dibawah 0,4. Sehingga model
Altman memiliki bentuk distribusi data yang simetri dan cenderung menjulur
ke kiri.
2. Rata-rata (mean) model Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada
perusahaan transportasi periode 2007-2011 adalah sebesar 5,597 ini berarti
rata-rata perusahaan transportasi diprediksi mengalami kebangkrutan. Karena
semakin besar nilai y-score maka semakin tidak sehat kondisi perusahaan, dan
ini dialami oleh PT Tanah Laut Tbk pada tahun 2007 dengan nilai maximum
sebesar 46,24. Sedangkan nilai minimum dengan model Ohlson adalah -28,6
yang dimiliki oleh PT Mitra Rajasa pada tahun 2011 yang berarti perusahaan
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memiliki kondisi keuangan yang sehat. Pada penelitian ini model Ohlson
memiliki nilai rata-rata (5,597) berada diatas nilai tengah (4,47), sehingga
memiliki bentuk distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke
kanan. Standar deviasi dari perusahaan transportasi selama lima periode
dengan model Ohlson adalah sebesar 7,812.

4.4.2 Pengujian Hipotesis
4.4.2.1 Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik untuk
variabel independen yaitu model Altman z-score.
4.4.2.1.1 Uji Goodness Of Fit
Uji goodness of fit dilakukan untuk menilai kelayakan data pada model regresi
logistik. apabila tingkat signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka model dapat
dikatakan fit.
Tabel 4.5
Hasil Uji Goodness Of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi-square
df
Sig.
1
4,267
7
,749
Sumber: Hasil Olah Data SPSS
Berdasarkan output pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa besarnya nilai statistik
Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit sebesar 4,267 dengan probabilitas signifikasi
sebesar 0,749 yangmana nilai ini jauh di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan

66

ANALISIS LAPORAN..., GRACEZELDA LATUPEIRISSA, Ak.-IBS, 2013

bahwa model dikatakan fit, hal ini berarti tidak ada perbedaan antara model dengan
data observasinya.
4.4.2.1.2 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
-2 Log
Cox & Snell R Nagelkerke R
Step
likelihood
Square
Square
a
1
11,846
,302
,722
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan
melalui Nagelkerke R Square adalah 0,722. Hal ini berarti bahwa variabel independen
model Altman z-score mampu menjelaskan variabilitas dari financial distress yang
merupakan variabel dependen dengan presentase sebesar 72,2%.
4.4.2.1.3 Uji Signifikansi Parameter Individual
Tabel 4.7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variables in the equation

Step altman
1a Constant

B
-,961
3,526

S.E.
,339
,853

Wald
8,058
17,086

df

Sumber: Hasil Olah Data SPSS
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1
1

Sig.
Exp(B)
,005
,382
,000 33,994

Berdasarkan uji signifikansi parameter pada tabel 4.7 diatas, dapat dilihat
bahwa hasil uji variabel secara parsial, model Altman z-score memiliki p-value
(signifikansi) sebesar 0,005 dimana < α 0,05 yang berarti model Altman z-score
signifikan mempengaruhi variabel dependennya yaitu financial distress. Dan nilai β =
-0,961 yang menunjukan bahwa varibel independen yaitu model Altman memiliki
arah yang negatif terhadap variabel dependennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
semakin kecil nilai Altman Z-Score, maka semakin besar kemungkinan mengalami
financial distress.
4.4.2.1.4 Uji Ketepatan Model Prediksi
Tabel 4.8
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Tablea
Predicted
FD
Observed

0

Step 1 FD

0
1
Overall Percentage
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Percentage
Correct

1
4
0

1
60

80,0
100,0
98,5

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat variabel independen yaitu model Altman zscore memiliki persentase perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan atau
dalam kondisi financial distress secara tepat adalah sebesar 100% artinya sesuai
dengan hasil observasi sesungguhnya perusahaan yang tegolong dalam kondisi
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financial distress. Sementara itu, perusahaan yang diprediksi tergolong dalam
perusahaan yang sehat berjumlah 4 observasi, namun berdasarkan hasil observasi
yang sesungguhnya perusahaan yang sehat berjumlah 5 observasi. Jadi jumlah
perusahaan sehat yang diprediksi secara tepat adalah sebesar 80%. Dengan demikian
secara keseluruhan, persentase ketepatan model Altman z-score secara keseluruhan
adalah sebesar 98,5%.

4.4.2.2 Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi logistik untuk
variabel independen yaitu model Ohlson.
4.4.2.2.1 Uji Goodness Of Fit
Uji goodness of fit dilakukan untuk menilai kelayakan data pada model regresi
logistik. apabila tingkat signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka model dapat
dikatakan fit.
Tabel 4.9
Hasil Uji Goodness Of Fit
Hosmer and Lemeshow Test
Step
Chi-square
df
Sig.
1
1,839
7
,968
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan output pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai
statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit sebesar 1,839 dengan tingkat
probabilitas signifikasi sebesar 0,986, yangmana nilai ini jauh di atas 0,05. Sehingga
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dapat disimpulkan bahwa model dikatakan fit, hal ini berarti tidak ada perbedaan
antara model dengan data observasinya.
4.4.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
-2 Log
Cox & Snell R Nagelkerke R
Step
likelihood
Square
Square
1
8,583a
,215
,689
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi yang
ditunjukkan melalui Nagelkerke R Square adalah 0,689. Hal ini berarti bahwa
variabilitas variabel independen model Ohlson y-score mampu menjelaskan
variabilitas dari financial distress yang merupakan variabel dependen dengan
presentase sebesar 68,9%.
4.4.2.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual
Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Variabel in the equation

Step 1

a

B
,592
1,258

S.E.
,334
,974

ohlson
Consta
nt
Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Wald
3,140
1,670

df

Sig. Exp(B)
1 ,076 1,808
1 ,196 3,519
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Berdasarkan hasil dari tabel 4.11 menunjukan hasil uji variabel secara parsial
untuk model Ohlson y-score sebagai variabel independen, variabel ini memiliki pvalue (sig) sebesar 0.076. Ketika nilai p-value (sig) sebesar 0.076 > α 0.05 dan nilai β
= 0.592 menunjukan bahwa model Ohlson sebagai variable independen tidak
signifikan mempengaruhi financial distress. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi
untuk model Ohlson > α 0,05.
4.4.2.2.4 Uji Ketepatan Model Prediksi
Tabel 4.12
Hasil Uji Ketepatan Model Prediksi
Classification Tablea
Predicted
FD
0

1

Percentage
Correct

0

1

2

33,3

1

0

62

100,0

Observed
Step 1

FD

Overall Percentage

96,9

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat variabel independen yaitu model Ohlson
y-score memiliki persentase perusahaan yang diprediksi mengalami kebangkrutan
atau dalam kondisi financial distress secara tepat adalah sebesar 100% artinya sesuai
dengan hasil observasi sesungguhnya perusahaan yang tegolong dalam kondisi
financial distress. Sementara itu, perusahaan yang diprediksi tergolong dalam
perusahaan yang sehat berjumlah 2 observasi, namun berdasarkan hasil observasi
yang sesungguhnya perusahaan yang sehat berjumlah 3 observasi. Jadi jumlah
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perusahaan sehat yang diprediksi secara tepat adalah sebesar 33,3%. Dengan
demikian secara keseluruhan, persentase ketepatan model Ohlson y-score secara
keseluruhan adalah sebesar 96,9%.

4.4.2.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis
Ho menyatakan bahwa Model Ohlson memprediksi financial distress tidak
lebih tepat daripada model Altman. Berdasarkan hasil pengujian dari uji ketetepatan
model prediksi yang tercermin pada tabel 4.8 dan 4.12 yang mana untuk menjawab
pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 19. Dapat diketahui
bahwa untuk model regresi logistik yang menggunakan model Altman z-score
sebagai variabel independen memiliki ketepatan prediksi sebesar 98,5% yaitu lebih
besar daripada model Ohlson yaitu sebesar 96,9%.
Sedangkan pada uji parameter signifikansi yang dilakukan, model Altman
signifikan mempengaruhi financial distress yang dilihat dari nilai signifikansinya
yaitu 0,005 yakni lebih kecil dari α 0,05 tapi model Altman memiliki pengaruh
negatif terhadap financial distress yaitu dengan nilai β = -0,961 yang artinya semakin
kecil nilai Altman Z-Score, maka semakin besar kemungkinan mengalami financial
distress. Untuk model Ohlson tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel
dependen dilihat dari uji signifikansi parameter individualnya, yangmana nilai
signifikannya sebesar 0,076 dimana nilainya lebih besar dari α 0,05.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Altman memiliki pengaruh
negatif terhadap financial distress, namun secara keseluruhan model Altman
memberikan ketepatan prediksi yang lebih tinggi yaitu sebesar 98,5% dibandingkan
model Ohlson y-score yaitu sebesar 96,9%. Walaupun dengan selisih presentase yang
tidak jauh berbeda namun dapat simpulkan Ho tidak dapat ditolak atau Ho diterima,
yaitu model Ohlson memprediksi financial distress tidak lebih tepat dari model
Altman atau model Altman memiliki tingkat ketepatan prediksi lebih tinggi dari
model Ohlson untuk perusahaan transportasi.
Hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh lawrance (2004) yangmana hasil penelitiannya mengatakan bahwa
secara keseluruhan jika diprediksi dengan model Altman dan Ohlson, maka model
Ohlson yang mempunyai tingkat ketepatan prediksi yang lebih tinggi. Sedangkan
pada penelitian ini jika memprediksi perusahaan transportasi maka yang memiliki
keakuratan prediksi yang paling tinggi adalah model Altman.

4.5 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai prediksi kebangkrutan
pada sektor transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011, terdapat saran yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen
perusahaan, investor, kreditor maupun semua pihak yang berkepentingan. Mengingat
bahwa perusahaan sektor transportasi sangat rentan dengan risiko kebangkrutan,
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maka pihak manajemen, investor maupun kreditor perlu melakukan prediksi
kebangkrutan agar mengetahui prospek perusahaan dimasa depan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari dua model prediksi yaitu Altman
dan Ohlson, yang memiliki tingkat ketepatan prediksi yang paling tinggi pada sektor
transportasi adalah model Altman. Sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan
terkhususnya bagi manajemen perusahaan dapat menggunakan model ini untuk
memprediksi kondisi kinerja keuangan agar terhindar dari risiko kebangkrutan. Dari
hasil prediksi kedua model, secara keseluruhan perusahaan transportasi diprediksi
akan mengalami kebangkrutan atau dalam kondisi financial distrees. Hal ini bisa
menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan agar keluar dari kondisi financial distress.
Dengan melihat bahwa perusahaan yang terindikasi kebangkrutan yang lebih
tinggi daripada perusahaan yang sehat maka pihak manajemen perusahaan perlu
melakukan tindakan-tindakan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana yang
merupakan faktor pendukung pemasaran

maupun segi pesaing baik perusahaan

dalam maupun luar negeri. Selain itu, agar terhindar dari kebangkrutan salah satu hal
yang perlu dilakukan pihak manajemen perusahaan adalah menetapkan strategi bisnis
yang tepat dan matang sehingga perusahaan dapat menguasai pangsa pasar yang
bertujuan untuk memperoleh maximize profit.
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Dengan profit yang besar perusahaan dapat melunasi kewajibannya baik bagi para
investor maupun kreditor, karena bagaimanapun juga perusahaan tidak dapat dilepas
pisahkan dari pendanaan dan penanaman modal.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan maka dapat diambil
kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Altman z-score
menunjukan bahwa rata-rata perusahaan yang mengalami kondisi financial
distress berkisar antara 69,23% hingga 92,31% dan hal terjadi paling
banyak pada tahun terjadinya krisis ekonomi global. Sedangkan
perusahaan yang tergolong dalam grey area maupun sehat cenderung sama
selama lima periode yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Apabila
prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Ohlson y-score, maka
hasil

menunjukan bahwa rata-rata perusahaan dalam kondisi financial

distress berkisar dari 92,31% hingga 100%, sedangkan perusahaan yang
tergolong sehat hanya berkisar dari 0 hingga 7,69%, hal ini terjadi pada
tahun setelah krisis atau tahun pemulihan (2007-2011).
2. Untuk rata-rata perbandingan model Altman dan Ohlson terdapat 76,92%
memiliki hasil yang sama yaitu sebesar 10 perusahaan mengalami kondisi
financial distress atau diprediksi akan mengalami kebangrutan. Sedangkan
3 perusahaan yang memiliki hasil berbeda, hal ini dikarenakan adanya
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perbedaan nilai cut off dan formulasi rasio yang berbeda-beda antara kedua
model tersebut.
3. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model regresi menunjukan
bahwa model Altman memiliki tingkat ketepatan prediksi yang sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan model Ohlson. Hal ini dapat dilihat dari
hasil uji ketepatan prediksi yaitu model Altman z-score memiliki ketepatan
prediksi sebesar 98,5% yangmana lebih besar daripada hasil uji model
Ohlson yaitu sebesar 96,9%. Hasil uji hipotesis ini berbeda atau tidak
mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lawrence (2004)
yangmana hasil penelitiannya mengatakan bahwa model Ohlson secara
keselurahan memiliki tingkat prediksi yang lebih tinggi dari model Altman.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian mengenai prediksi kebangkrutan pada sektor
transportasi dengan menganalisis laporan keuangan, penulis menyadari bahwa
penelitian tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, antara lain:
1. Periode yang diteliti hanya selama 5 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011, selain itu tidak semua sampel diambil karena hanya 13
perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling. Hal ini berpotensi
hasil penelitian tidak mampu menilai secara akurat atau tepat mengenai
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prediksi kebangkrutan yang sebenarnya terhadap perusahaan sektor
tranportasi.
2. Model yang digunakan sebagai variabel independen yaitu model Altman
dan Ohlson merupakan model penelitian yang dilakukan pada perusahaan
yang terdapat di Amerka dan Kanada, yangmana memiliki kondisi
pertumbuhan industri yang berbeda dengan pertumbuhan industri di
Indonesia.

5.3 Saran
Melihat keterbatasan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis
menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, penulis
mengajukan saran-saran perbaikan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan
selanjutnya mengenai prediksi kebangkrutan melalui analisis laporan keuangan,
antara lain:
1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini sebaiknya meliputi periode yang
lebih lama dari 5 tahun.
2. Menambah sampel perusahaan yang akan diteliti seperti menggunakan
keseluruhan sampel perusahaan yang termasuk dalam Industri jasa maupun
industi manufaktur.
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3. Menciptakan model prediksi baru yang sesuai dengan pertumbuhan atau
perkembangan industri dalam negeri, sehingga hasil prediksi yang dilakukan
dapat dinilai lebih akurat.
Sedangkan untuk

pihak

manajemen perusahaan

sektor

transportasi,

diharapkan dapat lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini
diharapkan dapat membantu manajemen agar bisa memilih model prediksi yang
memiliki tingkat ketepatan tertinggi untuk mendeteksi kemungkinan kesulitan
keuangan pada perusahaan. Semakin awal gejala kesulitan keuangan diketahui
semakin cepat pencegahan yang dilakukan sehingga perusahaan dapat terhindar dari
risiko kebangkrutan.
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