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ABSTRAK 
 

Argani, Hambang. 2008. “Analisis Tingkat Kebangkrutan Dan Pengaruhnya Terhadap 
Return Saham Pada Perusahaan Textile Dan Garment Go-Public Di Bursa Efek 
Indonesia”Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci: Kebangkrutan, Z-Score, Return Saham  
 

Perusahaan merupakan organisasi yang mencari keuntungan sebagai tujuan 
utamanya walaupun tidak menutup kemungkinan mengharapkan kemakmuran sebagai 
tujuan lainnya maka pihak manajemen harus dapat melakukan pengendalian terhadap 
kegiatan operasional terutama yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan adalah dengan analisis prediksi kebangkrutan. Kemudian 
prediksi kebangkrutan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui ataupun memberikan 
informasi tentang return saham apakah berpengaruh atau tidak. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan tektile dan 
garment dan bagaimana pengaruhnya kebangkrutan terhadap return saham pada 
perusahaan tektile dan garment di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan textile dan garment dan untuk 
menganalisis pengaruh antara kebangkrutan perusahaan terhadap return saham pada 
perusahaan tektile dan garment di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada industri 
textile dan garment go-public di Bursa Efek Indonesia periode 2005 sampai periode 2007 
hingga saat ini berjumlah 23 perusahaan, namun menurut hasil klasifikasi tersebut 
ternyata hanya ada 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan antara 
lain berupa gambaran umum perusahaan atau profil perusahaan, laporan keuangan 
perusahaan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi selama tahun 2005 sampai periode 
2007. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah return saham. Sedangkan variabel 
bebas (X) dalam penelitian ini adalah nilai Z-Score. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis datanya adalah analisis rasio Z-
Score Altman, Z-score Foster, dan analisis statistik. Pengolahan data menggunakan 
program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for windows versi 16.00. 

Dari perhitungan rasio keuangan Z-Score Altman maupun  Z-Score Foster  pada 
tahun 2005 sampai tahun 2007 diperoleh nilai Z-Score yang masih rendah di bawah nilai 
1,20 untuk Z-Score Altman dan untuk Z-Score Foster di bawah 6,40 sehingga sebagian 
besar perusahaan textile dan garment di Bursa Efek Indonesia masuk dalam kategori 
perusahaan yang bangkrut. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0,025 atau 2,5% untuk Model Altman dan 0,005 atau 0,5% untuk Model 
Foster. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh nilai 
Z-Score namun masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi return saham selain 
variabel nilai Z-Score. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitiaan ini adalah return saham dapat 
dipengaruhi oleh nilai Z-Score namun masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi 
return saham selain variabel nilai Z-Score. Saran dalam penelitian ini adalah manajemen 
perlu berhati-hati dalam mengelola dan menjalankan operasi perusahaan dengan 
melakukan tindakan perbaikan kinerja perusahaan guna menghindari gangguan terhadap 
kelangsungan usahanya, investor sebaiknya berhati-hati dalam membeli saham 
perusahaan textile dan garment yang masuk kategori bangkrut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan organisasi yang mencari keuntungan sebagai 

tujuan utamanya walaupun tidak menutup kemungkinan mengharapkan 

kemakmuran sebagai tujuan lainnya (Gitosudarmo, 2002:5). Perusahaan 

merupakan suatu badan yang didirikan oleh perorangan atau lembaga dengan 

tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Weston,1993:4). 

Disamping itu ada pula tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu dapat terus 

bertahan (survive) dalam persaingan, berkembang (growth) serta dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi sosial lainnya di masyarakat. Faktor internal relatif 

berada dalam kendali manajemen perusahaan, sedangkan faktor eksternal 

dipandang sebagai kondisi dinamis yang menciptakan kesempatan, ancaman, 

menyediakan sumber daya dan informasi, tetapi bersifat tidak terkendali dan sulit 

diramalkan perubahannya. Mengingat pentingnya lingkungan eksternal bagi 

perusahaan maka penting pula menyelaraskan kapabilitas perusahaan dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi secara terus menerus agar kelangsungan hidup 

perusahaan dapat dipertahankan. Harahap (2002: 69) menyatakan bahwa prinsip 

going concern (kelangsungan usaha) menganggap bahwa perusahaan akan terus 

melaksanakan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan 

kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan dianggap tidak akan berhenti, 
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ditutup, atau dilikuidasi dimasa yang akan datang. Perusahaan dianggap akan 

hidup dan beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas sehingga dapat 

mencapai tujuan perusahaan yaitu kemakmuran.  

Kemakmuran diartikan sebagai kesejahteraan, dan kesejahteraan 

merupakan nilai sekarang dari perusahaan terhadap prospek masa depannya. Nilai 

masa depan merupakan keberlanjutan usaha bagi suatu perusahaan. Keberlanjutan 

usaha dapat dicapai, bila pengelolaan perusahaan dijalankan dengan sebaik-

baiknya dan semaksimal mungkin sehingga sumber daya yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan secara efektif. Keberlanjutan usaha sangat penting bagi perusahaan 

dan bagi investor. 

Investor yang memiliki kelebihan dana akan menginvestasikan dananya 

dengan tujuan memperoleh keuntungan, arah investasi biasanya diarahkan pada 

sektor perbankan ataupun untuk membeli saham–saham yang ada di BEI. Investor 

yang menanamkan dananya pada saham-saham perusahaan sangat berkepentingan 

terhadap laba saat ini dan laba yang diharapkan dimasa yang akan datang serta 

adanya stabilitas laba sebelum menanamkan dananya. 

Oleh karena itu investor perlu melakukan analisis terhadap kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Yaitu dengan melakukan analisis laporan 

keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatau pencatatan, merupakan 

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam kurun waktu satu 

tahun, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan atau pemegang saham dan juga untuk memenuhi tujuan-
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tujuan lainnya yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan 

(Baridwan,1992:17). Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi 

perusahaan dimasa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan 

kebijakan dimasa yang akan datang.  

Agar investor mampu bersaing dengan investor lain, maka pemain saham 

perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham 

agar bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk 

dipilih. Maka investor biasanya menggunakan salah satu alat analisis yang ada 

yaitu fundamental analysis dan technical analysis yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian uni adalah analysis fundamental, dalam analisis fundamental para 

analis mempelajari bisnis perusahaan dan mencoba membuka informasi tentang 

profitabilitas yang akan memberikan informasi baru tentang harga saham, 

sedangkan dalam analisis teknikal hanya mempelajari catatan harga saham dimasa 

yang lalu dan mencari siklus-siklus tertentu dari perubahan harga saham, maka 

akan terjadi pola yang bersifat musiman pada keuntungan saham (Sunarto,1996) 

 Cates (1998) melihat perlunya informasi yang sahih tentang kinerja 

keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi ekonomi makro dan 

informasi yang relevan lainnya untuk menilai saham yang akurat. Sedangkan 

menurut Utami dan Suharmadi (1998) menunjukkan bahwa faktor fundamental 

perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan yang tepat akan membawa investor terhadap laba yang 

diinginkan. Namun dalam kenyataan yang ada saat ini perusahaan mengalami 
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permasalahan untuk menjalankan kelangsungan usahanya, itu disebabkan karena 

adanya krisis global yang melanda dunia.   

Webster mendefinisikan kata krisis sebagai suatu “masa yang gawat / 

kritis sekali” dan “suatu titik balik dalam sesuatu”. Sedangkan arti istilah global 

dianggap berkaitan erat dengan “sedunia, secara masal, secara umum”. Jadi krisis 

global adalah suatu keadaan gawat, kritis yang terjadi di seluruh dunia, atau 

mendapat dampak diseluruh dunia. 

(http://blogzulkifli.wordpress.com/2008/11/11/krisis-global/). 

Krisis ekonomi global merupakan peristiwa dimana seluruh sektor 

ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di 

seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali 

ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. 

Salah satu dampak dari krisis global adalah ditutupnya sejumlah 

perusahaan karena tidak mampu mempertahankan going concernnya 

(kelangsungan usahanya). Ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan- 

perusahaan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu kegagalan 

ekonomi, dan yang kedua yaitu kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi 

berkaitan dengan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain 

itu, kegagalan ekonomi juga bisa disebabkan oleh biaya modal perusahaan yang 

lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis investasi. 

Perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut 

tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun total 

aktiva melebihi total kewajibannya (Weston dan Brigham, 1993: 474). Jatuh 
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bangunnya perusahaan merupakan hal yang biasa. Kondisi yang membuat para 

investor dan kreditor merasa khawatir jika perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress) yang bisa mengarah kebangkrutan. Tingkat 

kekhawatiran investor ini makin bertambah dengan munculnya Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang mengatur 

kepailitan. Menurut Perpu No. 1, debitur yang terkena default (gagal bayar) dapat 

dipetisikan bangkrut oleh dua kreditur saja. 

Risiko kebangkrutan bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan 

diukur melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis terhadap 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mengetahui posisi 

keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. 

Analisis rasio keuangan merupakan suatu alternatif untuk menguji 

apakah informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bermanfaat 

untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap harga saham di pasar modal. 

Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk 

memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya dapat 

menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan (terlikuidasi) pada perusahaan. 

Terjadinya likuidasi atau kebangkrutan pada sejumlah perusahaan tentu saja akan 

menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemilik maupun 

karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak akan 
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menimbulkan masalah yang lebih besar kalau proses kebangkrutan pada sebuah 

perusahaan dapat diprediksi lebih dini. Adanya tindakan untuk memprediksi 

terjadinya kebangkrutan tersebut, tentu saja akan dapat menghindari atau 

mengurangi risiko terjadinya kebangkrutan tersebut. 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Menurut Undang-Undang 

Kepailitan No. 4 Tahun 1998, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur 

dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas 

permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya 

(Yani dan Widjaja, 2004: 153). 

Secara empiris prediksi kebangkrutan atau likuidasi ini dapat dibuktikan, 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan. Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu 

perusahaan dua sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi 

bangkrut.  

Banyak alat analisis keuangan yang dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah suatu perusahaan berpotensi bangkrut atau tidak, diantaranya adalah 

Multiple Discriminant Analysis (Z Score). Z Score ini adalah bentuk analisis 

keuangan yang menggunakan rasio-rasio keuangan yang dikombinasikan menjadi 

persamaan matematis. Rasio-rasio yang digunakan mewakili rasio-rasio keuangan 

secara keseluruhan. Model Z Score ini ditemukan oleh Altman (1968), yang 
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selanjutnya diperbaharui pada tahun 1984 di beberapa negara. Z Score yang telah 

direvisi pada tahun 1984 telah berdimensi Internasional (Foster, 1986: 551 dalam 

Supardi dan Sri Mastuti, 2003). 

Penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan kebangkrutan 

perusahaan, antara lain penelitian kebangkrutan perusahaan perbankan menurut 

Altman dalam Setyorini (1999:3) dengan mengggunakan lima rasio keuangan. 

Rasio tersebut Cash flow to total debt, Net income to total assets, Total debt to 

total assets, Working capital to total assets, dan Current ratio. Temuan Altman 

(1968) tersebut diperkuat oleh hasil eksperimen Beaver dalam Setyorini (1999:4). 

Beaver memberikan ekstensi dari temuan Altman dengan menambah jumlah 

sampel serta mengkaitkan rasio-rasio keuangan tersebut dengan harga saham. 

Sampel terdiri dari 79 perusahaan yang sehat dan 79 perusahaan yang bangkrut. 

Dari kedua kelompok perusahaan tersebut, lima rasio prediktor menunjukkan 

perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang gagal dan perusahaan yang 

berhasil, dan para investor mengakui yang selanjutnya membawa informasi rasio 

keuangan tersebut ke dalam harga saham. 

Kemudian Sinkey dalam Wilopo (1997:49) meneliti tentang manfaat 

rasio keuangan dalam memprediksi kondisi keuangan bank. Hasil penelitiaannya 

adalah  bahwa bank yang bermasalah kurang efisien dalam operasionalnya, 

kecukupan modal yang diukur dengan loans-to-capital kurang memadai, dan rasio 

likuiditas lebih rendah dibandingkan bank yang tidak bermasalah dalam empat 

tahun sebelum bank tersebut mengalami masalah. 
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Dambolena dan Khoury dalam Wilopo (1997:48) meneliti 46 perusahaan 

yang terdiri dari 23 perusahaan bangkrut dan 23 perusahaan tidak bangkrut dari 

sektor eceran dan pabrikasi. Mereka menunjukkan bahwa rasio keuangan 

mempunyai kemampuan untuk memprediksi kebangkrutan untuk lima tahun 

sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Sedangkan Abad dalam Muhammad Akhyar Adnan (2000:136) 

melakukan penelitian untuk mengevaluasi tingkat kesehatan keuangan PT. Sari 

Husada Yogyakarta dengan menggunakan rasio keuangan. Dalam penelitian ini 

diperoleh tingkat resiko keuangan semakin rendah dan tingkat kesehatan semakin 

membaik setelah perusahaan melakukan go publik. 

 Setyorini dan Abdul Halim (1999:6), dalam Studi Potensi Kebangkrutan 

Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta Tahun 1996-1998. Hasil pengujiannya 

kelompok 1 (leverage ratio kurang atau sama dengan 0,5) tidak konsisten dengan 

seluruh sampel, karena tidak terdapat perbedaan potensi kebangkrutan yang 

signifikan antara sebelum dan pada masa krisis ekonomi. Sedangkan kelompok 2 

(leverage ratio lebih besar dari 0,5) menunjukkan konsistensi dengan seluruh 

sampel. Hal ini berarti bahwa potensi kebangkrutan pada perusahaan dengan 

leverage tinggi telah berbeda secara signifikan antara sebelum dan masa krisis. 

Hasil pengujian antara tahun 1996 dan 1997 untuk semua sampel dan kelompok 2 

menunjukkan konsistensi dengan hasil pengujian antara tahun 1996 dan 1998, 

yaitu terdapat perbedaan potensi kebangkrutan yang signifikan. Sedangkan pada 

kelompok 1 hasil pengujian antara tahun 1996 dan 1997 tidak konsisten dengan 

hasil pengujian antara tahun 1996 dan 1998. 
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Adnan dan Kurniasih (2000:147), dalam Analisis tingkat kesehatan 

perusahaan untuk memprediksi potensi kebangkrutan dengan pendekatan Altman. 

penelitian ini memperkuat formula dan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Altman, sebab hasil dari penelitiannya terlihat bahwa semua atau sepuluh 

perusahaan yang jadi obyek penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan 

formula yang telah ditemukan Altman, semuanya mempunyai rasio keuangan 

dengan tingkat resiko keuangan yang tinggi karena rasionya di bawah 1,20. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kebangkrutan perusahaan dapat diukur 

dua tahun sebelum perusahaan itu mengalami kebangkrutan. 

Supardi dan Sri Mastuti (2003:90) dalam Validitas Penggunaan Z-Score 

Altman Untuk Menilai Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Go Publik di 

Bursa Efek Jakarta, hasil analisisnya memperlihatkan bahwa rata-rata rasio 

keuangan setiap bank, baik kelompok bank yang terlikuidasi maupun yang tidak 

terlikuidasi, dapat dipakai untuk memprediksi kemungkinan terjadinya likuidasi 

pada setiap bank. Implikasi praktisnya adalah alternatif metode lain bagi lembaga 

perbankan untuk mendeteksi kondisi perusahaan terutama yang berkaitan dengan 

kondisi finansial perusahaan sehingga apabila terjadi kesulitan akan segera dapat 

diambil tindakan perbaikan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. 

Luciana (2004) memprediksi financial distress menggunakan rasio 

keuangan yang berasal dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

Dengan memasukkan berbagai macam rasio-rasio dalam suatu persamaan regresi 

logit, rasio yang dimasukkan berupa kombinasi dari profit margin, likuiditas, 

efisiensi, financial leverage, posisi kas, dan pertumbuhan. Penelitian tersebut 
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dapat membuktikan bahwa rasio keuangan dapat untuk memprediksi financial 

distress. 

Penelitian berkaitan dengan prediksi kebangkrutan bank di Indonesia 

dilakukan oleh Wilopo (2001) dalam Luciana (2004). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memprediksikan kebangkrutan bank adalah rasio 

keuangan model CAMEL (13 rasio), besaran (size) bank yang diukur dengan log, 

assets, dan variabel dummy (kredit lancar dan manajemen). Dari penelitian tampak 

bahwa kekuatan prediksi untuk bank yang dilikuidasi 0% karena dari sampel bank 

yang dilikuidasi, semuanya diprediksikan tidak dilikuidasi. Dengan demikian hasil 

penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan bahwa “rasio keuangan 

model CAMEL, besaran (size) bank serta kepatuhan terhadap Bank Indonesia” 

dapat digunakan untuk memprediksikan kegagalan bank di Indonesia. Khusus 

kasus di Indonesia ternyata rasio CAMEL serta variabel-variabel independen lain 

yang digunakan dalam penelitian ini belum dapat memprediksikan kegagalan 

bank. Penelitian lain yang mengembangkan rasio keuangan dalam industri 

perbankan sebagai prediktor tingkat kesehatan dan kegagalan bank dibuktikan 

oleh Thomson (1991), Whalen dan Thomson (1988), dan Aryati dan Manao 

(2000). Penelitian yang menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi 

perkembangan laba perusahaan dilakukan oleh Machfoedz (1994), dan Zainuddin 

dan Hartono (1999). Penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Manao (2000) 

bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh 

bank-bank di Indonesia dapat digunakan sebagai prediktor tingkat kesehatan dan 

kemungkinan kebangkrutannya melalui rasio CAMEL dan rasio keuangan 
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lainnya, serta dapat diidentifikasi rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kesehatan perbankan di Indonesia. 

Penelitian Analisis Tingkat Kebangkrutan Model Altman dan Foster 

Pada perusahaan textile dan garment Go-public di Bursa Efek Jakarta yang 

dilakukan oleh Evi Wardhani (2007) mendapat hasil Analisis terhadap perusahaan 

textile dan garment dengan menggunakan model Altman menunjukkan 80% atau 

12 perusahaan kategori bangkrut pada tahun 2002 dan 2003, serta 60% atau 9 

perusahaan pada tahun 2004. Sedangkan yang masuk kategori rawan bangkrut 

sebanyak 13,33% atau 2 perusahaan pada tahun 2002 dan 2003, serta 33,33% atau 

5 perusahaan pada tahun 2004. Dan yang masuk kategori perusahaan tidak 

bangkrut pada tahun 2002 sampai tahun 2004 hanya 6,67% yaitu satu perusahaan 

yaitu PT Pan Brother Tex Tbk. 

Sedangkan Beaver dalam Supardi (2003:74) yang menyatakan bahwa 

para investor mengakui dan menyesuaikan posisi yang baru dari perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan yang selanjutnya rasio keuangan tersebut memberikan 

informasi ke dalam harga saham. Mas’ud dalam Setyorini (1999:5) juga 

memberikan gambaran bahwa rasio keuangan mempengaruhi harga saham, tetapi 

tidak untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Rini Astuti (2003:72) pengaruh 

rasio keuangan model Altman terhadap harga saham pada perusahaan properti dan 

real estate sebesar 29,34%. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang mendapatkan berbagai macam 

kesimpulan, dan oleh keadaan yang ada pada saat sekarang maka peneliti ingin 
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mengkaji kembali topik penelitian yang sama dengan obyek penelitian perusahaan 

tekstil dan garmen yang ada di BEI. 

Sektor textile dan garment cukup menarik untuk dijadikan obyek 

penelitian karena derasnya produk-produk textile buatan luar negeri yang 

membanjiri pasaran di Indonesia, terutama produk textile buatan Cina. 

Membanjirnya produk textile dari Cina membuat kalang kabut produsen dalam 

negeri. Kekhawatiran ini beralasan karena harga produk mereka jauh di bawah 

harga textile dalam negeri, dan dari segi kualitas tidak kalah bagusnya. Produk 

lokal harus mempertahankan kualitasnya dengan menekan biaya serendah 

mungkin agar mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri, karena produk 

luar negeri ditawarkan dengan harga yang relatif rendah. Perusahaan harus 

mempunyai keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dan tetap survive. 

Fakta yang ada di lapangan memberikan gambaran bahwa perusahaan 

textile dan garment  kesulitan mempertahankan kelangsungan hidupnya hal itu 

terlihat jelas dari PHK karyawan yang dilakukan perusahaan textile dan garment. 

PHK dilakukan perusahaan dimungkinkan karena perusahaan memiliki beban 

keuangan yang terlalu besar sehingga perusahaan textile dan garment melakukan 

langkah tersebut. 

Selain itu kesulitan keuangan perusahaan textile dan garment juga terlihat 

dari menurunnya tingkat return yang di dapat perusahaan di pasar efek, 

sebagaimana dikatakan oleh Beaver dalam Supardi (2003:74) yang menyatakan 

bahwa para investor mengakui dan menyesuaikan posisi yang baru dari 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang selanjutnya rasio keuangan 
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tersebut memberikan informasi ke dalam harga saham. Mas’ud dalam Setyorini 

(1999:5) juga memberikan gambaran bahwa rasio keuangan mempengaruhi harga 

saham, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Rini Astuti 

(2003:72) pengaruh rasio keuangan model Altman terhadap harga saham pada 

perusahaan properti dan real estate sebesar 29,34%. 

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan 

kebangkrutan maka akan memberikan pengaruh kepada investor seperti 

diutarakan sebelumnya, investor menginvestasikan dananya memiliki tujuan yaitu 

memperoleh laba. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka investor 

tidak akan mendapatkan laba yang diharapkan atau bahkan akan mengalami 

kerugian, dengan keadaan tersebut kemungkinan investor akan mengalihkan 

investasinya kepada perusahaan lain. 

Dengan kondisi yang demikian maka diperlukan pengambilan keputusan 

guna melakukan persiapan dan perbaikan kinerja melalui strategi yang cepat dan 

tepat demi peningkatan nilai perusahaan dimasa depan. Penelitian ini juga  

dapat menjadi masukan bagi seorang kreditur dan seorang pemegang 

saham dengan analisis kebangkrutan ini bisa melakukan persiapan-persiapan 

untuk mengatasi berbagai kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi 

nantinya. Analisa rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang sering 

digunakan oleh banyak pihak, baik pihak intern sebagai dasar untuk evaluasi dan 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang, maupun pihak ekstern sebagai dasar 

kebijakan mereka. Penelitian ini juga dapat membantu investor dalam melakukan 

investasinya, para investor dapat berfikir dua kali untuk masuk ke saham textile 
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dan garment. Bila industri textile dan garment mengalami kebangkrutan maka 

investor yang sudah menanamkan dananya ataupun yang akan berinvestasi pada 

sektor textile dan garment dapat segera menarik diri atau menagalihkan 

investasinya pada sektor lain. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut bahwa investor memerlukan 

informasi untuk memilih tempat untuk menginvestasikan dananya yang berkaitan 

dengan kondisi perusahaan dan berdasarkan penelitian terdahulu yang 

menunjukkan hasil yang kurang konsisten, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

dan melakukan penelitian kembali dengan topik serupa, peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “ ANALISIS TINGKAT KEBANGKRUTAN DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

TEXTILE DAN GARMENT GO-PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan finansiil suatu 

perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan 

dan perkembangan finansiil dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat 

diketahui kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan keadaan yang terdapat di 

perusahaan, maka timbul permasalahan: 

1. Seberapa besar pengaruh tingkat kebangkrutan menggunakan diskriminan 

Altman terhadap return perusahaan Textile dan Garment go-public di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat kebangkrutan menggunakan diskriminan 

Foster terhadap return perusahaan Textile dan Garment go-public di Bursa 

Efek Indonesia. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tingkat kebangkrutan  

model Altman terhadap tingkat return saham pada perusahaan Textile dan 

Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan pengaruh tingkat kebangkrutan  

model Foster terhadap tingkat return saham pada perusahaan Textile dan 

Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu: 

1.4.1 Kegunaan secara teoritik 

a. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini merupakan media untuk belajar 

memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. 

Kegunaan lainya adalah bagi pelaku pasar modal penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk memperhitungkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kebangkrutan perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap return saham. 

b. Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat menambah informasi 

sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2 Kegunaan secara praktis 

a. Bagi perusahaan textile dan garment go-public di Bursa Efek Indonesia, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan 

agar dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan persiapan 

dan perbaikan demi kemajuan perusahaan tersebut serta memberikan 

gambaran dan harapan yang mantap terhadap nilai masa depan 

perusahaan tersebut. 

b. Bagi investor 

1. Penelitian ini dapat digunakan dalam mengambil keputusan investasi. 

Bila industri textile dan garment mengalami kebangkrutan maka 

investor dapat segera menarik diri untuk tidak melakukan investasi. 

2. Hasil penelitian ini dapat memperkuat atau melemahkan argumen 

penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh penelliti-peneliti 

terdahulu. 

3. Memberikan masukan kepada investor tentang pengaruh positif 

maupun negatif tingkat kebangkrutan terhadap return saham. 

c. Bagi pembaca dan pihak lainnya menambah referensi bukti empiris 

sebagai rekomendasi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan 

datang. 

d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis berkaitan dengan masalah kebangkrutan, return dan metodologi 

penelitian. Selain itu penelitian ini juga penting untuk menyeimbangkan 

teori yang ada di bangku kuliah dan kenyataan yang ada di lapangan. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1 Saham 

2.1.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan surat berharga yang diperjual belikan di pasar efek 

dengan tujauan penggalangan dana untuk permodalan suatu perusahaan. Dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, saham merupakan surat 

berharga sebagai bukti pemilikan individu/institusi dalam suatu perusahaan (biasa 

dipegang perorangan/lembaga pada suatu perusahaan). Apabila seseorang 

membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik dan disebut pemegang saham 

perusahaan tersebut. Indriyo (2000:26) mendefinisikan saham sebagai tanda 

penyertaan modal pada perseroan terbatas. 

Menurut Baridwan (1992:294), apabila perusahaan menyertakan satu 

macam saham, maka saham itu disebut saham biasa (common stock). Saham biasa 

ada dua jenis, yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Untuk saham atas 

nama, nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut, sedangkan saham atas 

unjuk yaitu nama pemilik saham tidak tertera di atas saham, tetapi pemilik saham 

adalah yang memegang saham tersebut. Apabila saham yang dikeluarkan itu dua 

macam yang satu adalah saham biasa dan yang lain adalah saham prioritas 

(preferred stock). Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga, 

2001:58). Sedangkan menurut Husnan (2003:285) saham merupakan bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi dapat 
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disimpulkan saham adalah surat kepemilikan modal dalam suatu perusahaan yang 

dapat diperjualbelikan di pasar modal. 

Salah satu harapan investasi yang paling mendasar atas saham adalah 

membuat investor dapat menikmati keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. 

Namun keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham adalah 

setelah memenuhi kewajiban perusahaan lainnya, seperti biaya bunga, biaya 

operasional dan lain sebagainya. 

2.1.2 Return saham 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi saham yang dilakukan. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi, tentunya seorang investor tidak akan melakukan 

suatu investasi. Menurut Ang (1997), setiap investor baik jangka pendek maupun 

jangka panjang mempunyai tujuaan utama mendapatkan keuntungan yang disebut 

return, baik langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut Ang (1997) 

menyatakan bahwa komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income 

(pendapatan lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Hal yang sama 

juga diungkapkan oleh Jogiyanto (1998). Current income merupakan keuntungan 

yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran 

bunga, obligasi, deviden, dan sebagainya. 

Komponen kedua dari return adalah capital gain yaitu keuntungan yang 

diterima karena adanya selisih antara harga jual dan harga beli saham dari suatu 

instrumen investasi yang berarti bahwa instrumen investasi harus diperdagangkan 

di pasar. Dengan adanya perdagangan maka akan terjadi perubahan nilai suatu 
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instrumen investasi yang menimbulkan capital gain. Biasanya capital gain 

dilakukan dengan analisis return historis yang terjadi pada periode sebelumnya 

sehingga dapat ditentukan tingkat pengembalian yang di inginkan (expected 

return). Expected return merupkan return yang diharapkan oleh investor atas 

suatu investasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Jogiyanto (1998) membedakan konsep return menjadi dua kelompok yaitu 

return ekspetasi (ekspected return) yaitu return yang terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis dan berfungsi sebagai sebagai salah satu pengukuran 

kinerja perusahaan. Return historis yang berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi (ecpected return) merupakan return yang diharapkan diperoleh 

investor dimasa yang akan datang (Jogiyanto,1998). 

Pengukuran return realisasi dapat dilakukan dengan menggunakan return 

total (total return), relatif return (return relatif), komulatif return (return 

commulative) dan return yang disesuaikan (adjusted return). Sedangkan rata-rata 

return dapat dihitung dengan berdasar pada rata-rata aritmatik dan geometrik. 

Return total merupakan keseluruhan return dari suatu investasi dalam 

suatu periode yang tediri dari capital gain/ loss dan deviden. Sedangkan relatif 

return merupakan return total ditambah satu dan komulatif return adalah 

akumulasi dari semua return yang ditujukkan dengan indeks kemakmuran 

komulatif. Return yang disesuaikan berdasarkan nilai uang yang disesuaikan 

dengan tingkat daya beli yang tercermin dalam infalasi, sehingga disebut juga 

return riil. 
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Konsep return yang terkait dengan investasi sekuritas individual  

merupakan konsep return realisasi dan return ekspetasi. Konsep ini di peroleh 

dari hasil investasi yang berupa return realisasi dan return ekspetasi. Return yang 

diharapkan investor karena memiliki superior adalah abnormal return, yaitu 

selisish antara return realisasi dengan return yang diharapkan. Return realisasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain/loss yang disebut actual 

return. besarnya acttual return dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Actual Return 

Dimana Pt adalah harga saham individual pada saat t yang merupakan 

harga saham periode saat ini dan Pt-1, adalah harga saham pada periode t-1. Harga 

saham tercermin dalam indeks harga saham individual (IHSI), sehingga konsep 

actual return juga dapat diformulasikan sebagai berikut :   

Aktual Return 

Faktor yang mempengaruhi return suatu saham adalah faktor internal dan 

eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi kualitas dan reputasi 

manajemen, struktur modal, struktur hutang, tingkat laba, yang di capai, dan lain-lain 

kondisi internal perusahaan. Faktor eksternal meliputi pengaruh kebijakan moneter dan 

fiskal, perkembangan sektor industri, faktor ekonomi, dan sebagainya (Ang, 1997). 

 

2.2 Kebangkrutan Perusahaan 

2.2.1 Pengertian Kebangkrutan 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan tidaka dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membayar kewajibannya. Menurut Undang-
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Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, debitur yang mempunyai dua atau lebih 

kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik 

atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih 

krediturnya (Yani dan Widjaja, 2004: 153).  

Emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari 

kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak 

terafiliasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 

mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, 

nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau 

ketidakmampuan menghindari kegagalan kepada Bapepam dan Bursa Efek di 

mana efek emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling lambat 

akhir hari kedua sejak emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau 

mengetahui ketidakmampuan untuk menghindari kegagalan dimaksud (Yani dan 

Widjaja, 2004: 14).  

Kesulitan keuangan jangka pendek bisa berkembang menjadi kesulitan 

tidak solvabel, dan perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Likuidasi 

dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan 

kalau diteruskan. Reorganisasi dipilih apabila nilai perusahaan kalau diteruskan 

lebih besar dibandingkan nilai likuidasi. 

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda awal 

kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan semakin baik bagi 

manajemen karena manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kreditur dan 
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pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai 

kemungkinan yang buruk.  

Tanda-tanda kebangkrutan dalam hal ini dilihat dengan menggunakan 

data-data akuntansi. Kesulitan keuangan bisa berarti mulai dari kesulitan likuidasi 

yang merupakan kesulitan keuangan paling ringan, sampai ke pernyataan 

kebangkrutan, yang merupakan kesulitan keuangan yang paling berat. 

Kesulitan keuangan bisa dilihat sebagai kontinum yang panjang, mulai 

dari yang ringan sampai yang paling berat. Ada beberapa indikator yang bisa 

menjadi prediksi kebangkrutan perusahaan. Salah satu sumbernya adalah analisis 

aliran kas untuk saat ini atau untuk masa mendatang dan analisis strategi 

perusahaan. Sumber lain adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan 

rasio keuangan. Pendekatan univariate bisa dipakai untuk memprediksi 

kebangkrutan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi 

variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Jika beberapa variabel dipakai untuk memprediksi, ada kemungkinan hasil yang 

saling bertentangan akan diperoleh. Untuk mengatasi kelemahan semacam itu 

metode prediksi multivariate bisa digunakan. 

Kegagalan (Failure) dapat didefinisikan dalam beberapa cara, dan 

kegagalan tidak harus menyebabkan keruntuhan atau pembubaran perusahaan. 

Kegagalan ekonomis berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutup 

biayanya sendiri. Sedangkan kegagalan keuangan berarti jika perusahaan tidak 
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dapat memenuhi kewajiban pada waktunya harus dipenuhi, walaupun harta 

totalnya melebihi kewajiban totalnya (Weston dan Brigham, 1993: 474). 

2.2.2 Penyebab Kegagalan Perusahaan 

Kegagalan perusahaan adalah keadaan dimana perusahaan mengalami 

keterpurukan dalam menjalankan usahanya. Menurut R. Agus Sartono (1994), ada tiga 

jenis kegagalan perusahaan yaitu: 

a) Perusahaan yang menghadapi technically insolvent, jika perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi aset 

perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya. 

b) Perusahaan yang menghadapi legally insolvent, jika nilai aset perusahaan 

lebih rendah daripada nilai hutang perusahaan. 

c) Perusahaan yang menghadapi kebangkrutan yaitu jika tidak dapat 

membayar hutangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.  

Sebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen perusahaan 

yang kurang kompeten (Weston dan Brigham, 1993: 474). Sementara menurut 

Bambang Riyanto (2001: 315) faktor-faktor yang merupakan penyebab kegagalan 

suatu perusahaan pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

(1) Sebab intern adalah sebab-sebab yang timbul dari dalam perusahaan itu 

sendiri, yang meliputi sebab finansiil maupun non finansiil. 

a. Sebab-sebab yang menyangkut bidang finansiil meliputi: 

1) Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang 

berat bagi perusahaan. 

2) Adanya “current liabilities” yang terlalu besar diatas “current assets”. 
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3) Lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya “Bad-Debts” 

(piutang tak tertagih). 

4) Kesalahan dalam “dividend-policy”. 

5) Tidak cukupnya dana-dana penyusutan. 

b. Sebab-sebab yang menyangkut bidang non finansiil meliputi: 

1) Adanya kesalahan pada para pendiri perusahaan, yaitu antara lain: 

a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan. 

b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan. 

c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan. 

2) Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. 

3) Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. 

4) Adanya “managerial incompetence”. 

a. Kesalahan dalam policy pembelian. 

b. Kesalahan dalam policy produksi. 

c. Kesalahan dalam policy marketing. 

d. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan. 

(2) Sebab ekstern adalah sebab-sebab yang timbul atau berasal dari luar 

perusahaan dan yang berada diluar kekuasaan atau kontrol dari pimpinan 

perusahaan atau badan usaha, yaitu antara lain: 

a. Adanya persaingan yang hebat. 

b. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya. 

c. Turunnya harga-harga, dan lain sebagainya. 

 



25 

 

2.2.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan 

Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti 

berikut ini: 

1. Pemberi Pinjaman 

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan 

memonitor pinjaman yang ada. 

2. Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut 

atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor 

yang menganut strategi aktif akan mengembangkan model prediksi 

kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan 

kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. 

3. Pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung 

jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga 

mempunyai badan-badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga 

pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa 

dilakukan lebih awal. 
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4. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu 

usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu 

perusahaan. 

5. Manajemen 

Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka 

tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan yang berkaitan dengan 

munculnya biaya kebangkrutan. Misalnya dengan merger atau 

restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. 

(Hanafi dan Halim, 2000: 261). 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan dan juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lainnya 

yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Baridwan, 1992:17). 

Laporan keuangan merupakan produk dari akuntansi, begitu juga 

interpretasi laporan keuangan juga merupakan salah satu fungsi pokok dari 

akuntansi. Jadi laporan keuangan adalah ringkasan dari operasi perusahaan dalam 

periode tertentu dan didalamnya terdapat informasi tentang kondisi perusahaan. 

Perusahaan menyediakan informasi akuntansi karena memiliki stakeholders yang 
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bervariasi seperti pemegang saham, pemegang obligasi, bankir, kreditur, suplier, 

karyawan, dan manajemen. Para stakeholders perlu mengetahui bagaimana 

kinerja keuangan perusahaan.  

Mengingat banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

tersebut maka laporan keuangan yang disajikan harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan kelayakannya. Oleh karena itu, dalam 

melaksanakan proses akuntansi tersebut, perlu mendasarkan diri dengan adanya 

suatu konsep dasar (basic assumption) dan prinsip-prinsip yang diterima umum. 

Untuk itu mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang 

diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang 

kinerja keuangan perusahaan.  

Laporan keuangan berisi informasi tentang prestasi perusahaan dimasa 

lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan dimasa yang 

akan datang. Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI No 740/ KMK.00/ 1989 adalah laporan Direksi yang mencakup 

kebijaksanaan keuangan perusahaan, neraca, perhitungan laba rugi, sumber dan 

penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas), dan perubahan 

modal.  

Analisis kinerja keuangan merupakan suatu interpretasi atau analisis 

terhadap prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini karena menurut 

Keputusan Menteri Keuangan RI No 740/ KMK.00/ 1989, pengertian kinerja itu 
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sendiri adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. 

2.3.1 Jenis Laporan Keuangan 

Analisis kinerja keuangan sangat bergantung pada informasi yang 

diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain. 

Ada tiga macam laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

yaitu: 

a) Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk 

menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat atau tanggal tertentu. 

Neraca disebut juga laporan posisi keuangan. Ada tiga elemen pokok dalam 

neraca yaitu aktiva yang menggambarkan keputusan penggunaan dana atau 

keputusan investasi dimasa lalu, sedang hutang dan modal (pasiva) 

menunjukkan asal sumber dana untuk kepentingan pendanaan dimasa lalu 

tersebut. Pos-pos pada neraca disusun mulai dari yang paling likuid, mudah 

dicairkan menjadi uang tunai sampai yang paling tidak likuid. 

b) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan ikhtisar yang disusun secara sistematis 

tentang penghasilan, biaya rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umum diterapkan dalam laporan 

laba rugi adalah: 
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a. Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok 

perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan jasa) diikuti 

dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual sehingga diperoleh 

laba kotor. 

b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum atau administrasi (operating expenses). 

c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari luar organisasi 

pokok perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi diluar usaha 

pokok perusahaan (non operating atau financial income dan expenses). 

d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil (extra ordinary) 

diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. (Munawir, 2000: 26). 

Laporan keuangan ini memperlihatkan laporan hasil kegiatan atau 

operasional perusahaan selama suatu periode tertentu. Ikhtisar perubahan posisi 

keuangan memperlihatkan keefektifan manajemen dalam menyerap dana dan 

menyalurkannya. Jenis dana yang diserap dan jenis penyaluran dana juga 

mencerminkan profesionalisme dari manajemen yang ada. 

c) Laporan Aliran Kas 

Laporan aliran kas berguna untuk meringkas kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan, termasuk jumlah dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha 

perusahaan dalam tahun buku yang bersangkutan, dan melengkapi penjelasan 

tentang perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang 

bersangkutan. Laporan aliran kas menggambarkan aliran kas yang masuk dan 

yang keluar pada suatu periode tertentu yang merupakan hasil atau efek dari 
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kegiatan perusahaan yaitu operasi, investasi dan pendanaan. Laporan aliran kas 

mempunyai peran penting dalam memberikan informasi mengenai berapa besar 

dan kemana saja dana digunakan serta dari mana sumber dana itu diambil. 

Informasi yang diperoleh dari laporan ini dapat menunjukkan apakah perusahaan 

sedang maju atau akan mengalami kesulitan keuangan. Laporan keuangan 

menjadi sangat penting karena memberikan input yang bisa dipakai untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai 

profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan memberikan 

pengaruh harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Harapan tersebut pada 

gilirannya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

2.3.2 Jenis Analisis Laporan Keuangan 

Dalam melakukan analisa terhadap sebuah laporan keuangan, pada 

dasarnya ada beberapa jenis analisa yang dapat dilakukan yaitu: 

a) Analisis Internal 

Analisis internal merupakan analisis yang dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam rangka mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan 

perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan perusahaan. Selain 

menghasilkan laporan yang biasa diumumkan pada pihak di luar perusahaan, 

analisis ini juga menghasilkan laporan yang tidak untuk diumumkan atau 

dipublikasikan tetapi hanya dipakai untuk maksud internal saja. 

b) Analisis Eksternal 

Analisis eksternal merupakan analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak di 

luar manajemen perusahaan misalnya bank, calon pemegang saham, dan calon 
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kreditur lain yang mana dalam melakukan analisa mereka tidak bisa 

memperoleh data secara terperinci, hanya informasi yang sifatnya diterbitkan 

untuk umum. Analisis ini juga ditujukan guna menilai kinerja perusahaan yang 

bersangkutan, sebelum pihak eksternal melakukan kerjasama finansial dengan 

perusahaan tersebut. 

c) Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) 

Analisis horizontal merupakan analisis perkembangan data keuangan dan 

data operasi perusahaan dari tahun ke tahun atau dengan kata lain mengadakan 

pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode waktu tertentu 

dengan menetapkan salah satu periode sebagai periode dasar pembanding. Dari 

analisis ini akan dapat terlihat perkembangan maupun penurunan operasional 

perusahaan. 

d)  Analisis Vertikal (Analisis Statis) 

Analisis vertikal merupakan analisis laporan keuangan yang terbatas 

pada satu periode akuntansi saja, sehingga hanya membandingkan antara pos 

yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut untuk 

mengetahui keadaan keuangan atau hasil usaha pada periode itu saja. (Supardi 

dan Mastuti, 2003: 78). 

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu 

perusahaan, seorang penganalisa memerlukan adanya ukuran atau “yard-stick” 

tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah “rasio”. 
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Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam 

“arithmatical terms” yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

dua macam data keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat memberikan gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan tentang posisi keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar (Munawir, 2000:64). Penganalisa keuangan dalam 

mengadakan analisa rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukan dengan dua 

macam cara pembandingan yaitu: 

a. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari 

waktu-waktu yang lalu (ratio historis) atau dengan rasio-rasio yang 

diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (ratio perusahaan/ 

company ratio) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang 

sejenis atau industri (rasio industri/ rasio rata-rata/ rasio standard) untuk 

waktu yang sama (Riyanto, 2001:329). 

2.4.1 Penggolongan Angka Rasio 

Pada dasarnya jumlah angka rasio banyak sekali karena rasio dapat dibuat 

menurut kebutuhan penganalisa. Berdasarkan sumber datanya angka rasio 

digolongkan sebagai berikut: 
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a) Rasio neraca (balance sheet ratios) yaitu semua rasio yang datanya 

diambil atau bersumber pada neraca, misalnya current ratio, acid test 

ratio, cash ratio, dan sebagainya. 

b) Rasio laporan laba rugi (income statement ratios) yaitu semua rasio yang 

datanya diambil atau bersumber dari laporan laba rugi misalnya groos 

profit margin, net operating margin, operating ratio dan sebagainya. 

c) Rasio antar laporan (interestatement ratios) yaitu semua rasio yang 

datanya diambil atau bersumber dari neraca dan data lainnya dari laporan 

laba rugi, misalnya tingkat perputaran persediaan (inventory turnover), 

tingkat perputaran piutang (accounting receivable turnover), assets 

turnover, dan sebagainya. (Riyanto, 2001: 330). 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 331) penggolongan rasio keuangan 

adalah sebagai berikut:  

a) Rasio likuiditas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas 

perusahaan misalnya current ratio, acid test ratio, cash ratio, working 

capital to total asset ratio. 

b) Rasio laverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, misalnya 

total debt to total asset ratio, total debt to total capital asset, long debt to 

equity ratio, tangible asset debt coverage, time interest earned ratio. 

c) Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber 

dayanya, misalnya total asset turnover, receivable turnover, average 
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collection period, inventory turnover, average days inventory, working 

capital turnover. 

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian 

adalah: 

2.4.2 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. 

Yang termasuk dalam rasio likuiditas yaitu: 

a. Rasio lancar (current ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancar. 

             Aktiva Lancar 
          Rasio Lancar =  

            Hutang Lancar 
b. Rasio cepat (qiuck ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya yang likuid, yaitu aktiva lancar diluar 

persediaan. 

              Aktiva Lancar – Persediaan 
           Rasio Cepat =  

             Hutang Lancar 
c. Rasio kas (cash ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya yang paling likud. 

            Kas + Effect 
          Rasio Kas  =   
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           Hutang Lancar 
d. Rasio modal kerja terhadap total aktiva (working capital to total assets 

ratio) menunjukkan potensi cadangan kas yang ada akibat selisih yang 

terjadi antara aktiva lancar dengan hutang lancar.  

        Aktiva total – Hutang Lancar 
       Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aktiva = 

      Total Aktiva  
2.4.3 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki, atau dengan kata lain sejauh mana 

efektifitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. Yang 

termasuk dalam rasio aktivitas diantaranya: 

a. Rasio periode pengumpulan piutang digunakan untuk mengetahui berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. 

          Piutang x 360 hari 
       Rasio periode pengumpulan data   =     
              penjualan kredit  

b. Rasio tingkat perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa kali 

tingkat perputaran piutang dalam satu tahunnya. 

   Penjualan kredit 
 Rasio perputaran piutang   = 

     piutang 
c. Rasio tingkat perputaran persediaan menunjukkan tingkat efektifitas 

manajemen persediaan, yaitu menunjukkan lamanya dana tertanam dalam 

persediaan. 

 Harga Pokok Penjualan 
  Rasio Tingkat Perputaran Persediaan = 

  Rata – Rata Penjualan 
d. Rasio tingkat perputaran aktiva tetap menunjukkan sejauh mana efektifitas 

perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio berarti 

semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya. 
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        Penjualan 
        Rasio Tingkat Perputaran Aktiva Tetap = 

        Aktiva Tetap 
e. Rasio tingkat perputaran total aktiva manunjukkan efektifitas penggunaan 

total aktiva. 

          Penjualan 
        Rasio Tingkat Perputaran Total Aktiva = 

        Aktiva Tetap 
2.4.4 Rasio Laverage atau Solvabilitas 

Rasio laverage atau solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kawajiban-kewajiban jangka panjangnya. Yang 

termasuk dalam rasio laverage atau solvabilitas diantaranya: 

a. Rasio Hutang (debt ratio) mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

         Total Hutang 
  Rasio Hutang  = 

         Total Aktiva 
b. Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua total kewajibannya dengan 

menggunakan modal sendiri. 

           Total Hutang 
  Rasio Kewajiban Terhadap Modal = 

          Total Modal Sendiri  
c. Time interest earned ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar 

bunga hutang dengan laba sebelum bunga dan pajak atau dengan kata lain 

seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup 

beban bunga. 

          Laba Operasi 
  Time Interest Earned Ratio = 

       Beban Bunga Pertahun 
d. Rasio kewajiban lancar terhadap total aktiva mengukur berapa besar total 

aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban lancar. 
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        Hutang Lancar 
  Rasio Kewajiban Lancar Terhadap Total = 

         Total Aktiva 
e. Rasio kewajiban tidak lancar terhadap total aktiva mengukur berapa besar 

total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban bukan lancar. 

       Hutang Lancar 
  Rasio Kewajiban Tidak Lancar Terhadap Total Aktiva = 

     Total Aktiva 
2.4.5 Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas 

Rasio rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang termasuk dalam rasio rentabilitas atau 

profitabilitas diantaranya: 

a. Marjin laba kotor mencerminkan mark-up terhadap harga pokok penjualan selain 

mencerminkan kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok 

penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. 

          Laba Kotor 
  Marjin Laba Kotor = 

        Penjualan Bersih 
b. Marjin laba usaha mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan 

laba setelah beban operasi atau usaha dan harga pokok penjualan dalam 

hubungannya dengan penjualan yang dilakukan. 

          Laba Usaha 
  Marjin Laba Usaha = 

           Penjualan Bersih 
c. Marjin laba bersih mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan 

laba setelah harga pokok penjualan, beban operasi atau usaha, beban lain-lainnya 

dan pajak dalam hubungannya dengan penjualan. 

          Laba Bersih 
  Marjin Laba Bersih = 

        Penjualan Bersih 
d. Return On Investment (ROI) mencerminkan kemampuan manajemen dalam 

mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang 

diinginkan. 
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           EBIT Laba Usaha 
  ROI =  

 Total Aktiva 
 (Riyanto, 2001: 332). 

Analisis perusahaan dengan mempergunakan rasio keuangan 

memungkinkan manajer keuangan untuk mengevaluasi dengan cepat. Dengan 

rasio keuangan juga memungkinkan perbandingan jalannya perusahaan dari waktu 

ke waktu serta mengidentifikasi perkembangannya (Muslich, 2000: 61). 

Walaupun rasio-rasio keuangan merupakan alat yang sangat berguna dalam proses 

analisis kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio mempunyai keterbatasan yang 

berasal dari kenyataan bahwa pada dasarnya metodologinya adalah univariate, 

dimana setiap rasio dianalisis secara terpisah. Pengaruh gabungan beberapa rasio 

hanyalah berdasarkan pertimbangan para analisis keuangan. Jadi untuk 

mengurangi kelemahan analisis rasio ini, adalah penting menggabungkan 

beberapa rasio menjadi suatu model peramalan yang berarti. Ada dua teknik 

statistik, yaitu analisis regresi dan analisis diskriminan yang telah sering 

digunakan untuk tujuan ini. 

 

2.5 Multiple Discriminant Analysis 

Analisis diskriminan adalah suatu analisis yang menghasilkan suatu indeks 

yang memungkinkan penggolongan suatu observasi ke dalam salah satu kelompok 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Misalnya seorang analisis keuangan 

memiliki beberapa rasio keuangan dari sebuah perusahaan dan ingin 

menggunakan rasio tersebut untuk menggolongkan perusahaan itu masuk kategori 

bangkrut atau tidak.  
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Multiple Discriminant Analysis atau analisis pembeda ganda merupakan 

suatu metodologi formal yang digunakan untuk memperkecil rasio dan untuk 

mempertinggi kerepresentatifan rasio keuangan yang dipilih sebagai variabel. 

Model analisis semacam ini dapat digunakan untuk: 

1. Memprediksi kebangkrutan perusahaan. 

2. Mengevaluasi atas prospek perusahaan secara individual. 

3. Menilai kelayakan dan kewajaran suatu rencana organisasi dalam memutuskan 

alternatif-alternatifnya. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua model analisis yaitu analisis 

diskriminan Model Altman dan analisis diskriminan Model Foster 

2.5.1 Analisis Z-Score Model Altman 

Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio 

keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan usaha. Salah satu 

studi tentang prediksi ini adalah Multiple Discriminant Analysis yang dilakukan 

oleh Altman yaitu analisis Z-Score.  

Z-Score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-

nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan 

perusahaan. Formula Z-score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman 

merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur 

kesehatan finansial dari sebuah perusahaan.  

Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan 

untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak 
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bangkrut. Z-Score Altman ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Z-Score = 0,012 X1 + 0,014 X2 + 0,033 X3 + 0,006 X4 + 0,999 X5 

Keterangan: 

X1  = Modal kerja terhadap total harta (working capital to total assets) 

X2  = Laba yang ditahan terhadap total harta (retained earnings to total assets) 

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earnings before   

interest and taxes to total assets) 

X4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (market value equity to 

book value of total debt) 

X5  = Penjualan terhadap total harta (sales to total assets) 

Persentase rasio ke 1 sampai dengan ke 4 dihitung dengan persentase 

penuh, sedang untuk rasio ke 5 dihitung dengan persentase normal. Kriteria yang 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model ini adalah: 

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor Z > 2,99 diklasifikasikan 

sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai skor Z < 1,81 

diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. Selanjutnya skor antara 

1,81 sampai 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau daerah 

kelabu, dengan nilai “cut-off” untuk indeks ini adalah 2,675 (Muslich, 2000: 60). 

Karena banyak perusahaan yang tidak go-public sehingga tidak mempunyai nilai 

pasar, maka Altman mengembangkan model alternatif dengan menggantikan 

variabel X4 yang semula merupakan perbandingan nilai pasar modal sendiri 

dengan nilai buku total hutang, menjadi perbandingan nilai saham biasa dan 

preferen dengan nilai buku total hutang. Model Altman hasil revisi tahun 1983 
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inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Persamaan hasil revisi tersebut 

adalah: 

Z-Score = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Keterangan: 

X1 = Modal kerja terhadap total harta (working capital to total assets) 

X2 = Laba yang ditahan terhadap total harta (retained earnings to total assets) 

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earnings before 

interest and taxes to total assets) 

X4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (market value equity to 

book value of total debt)  

X5 = Penjualan terhadap total harta (sales to total assets)  

(Supardi dan Mastuti, 2003: 80). 

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor Z > 2,90 

diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang 

mempunyai skor Z < 1,20 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. 

Selanjutnya skor antara 1,20 sampai 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan 

pada grey area atau daerah kelabu. 

Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat 

pada model Altman yaitu: 

Current Asset – Current Liablities 
1. Working capital to total assets =   
 

   Total Asset 
 Retained Earning 

2. Retained earnings to total assets = 
  Total Asset 

  
 EBIT 

3. EBIT to total assets = 
Total Asset 
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 Market Value Equity 
4. MVE to BVTD = 

  Book Value Of Total Debt 
 
 Sales 

5. Total assets turnover = 
 Total Asset 

Kelima rasio inilah yang akan digunakan dalam menganalisa laporan 

keuangan sebuah perusahaan untuk kemudian mendeteksi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Dalam manajemen keuangan, rasio-rasio 

yang digunakan dalam metode Altman ini dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok besar yaitu: 

a. Rasio Likuiditas yang terdiri dari X1 

b. Rasio Profitabilitas yang terdiri dari X2 dan X3 

c. Rasio Aktivitas yang terdiri dari X4 dan X5 

(Riyanto, 2001: 330). 

Uraian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Modal kerja terhadap total harta (working capital to total assets) digunakan 

untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif terhadap total 

kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya masalah pada tingkat likuiditas perusahaan adalah 

indikator-indikator internal seperti ketidakcukupan kas, utang dagang 

membengkak, utilisasi modal menurun, penambahan utang yang tak 

terkendali dan beberapa indikator lainnya. 

2) Laba ditahan terhadap total harta (retained earnings to total assets) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Rasio ini mengukur 

akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan berpengaruh 
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terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan beroperasi 

memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan. Hal tersebut 

menyebabkan perusahaan yang masih relatif muda pada umumnya akan 

menunjukkan hasil rasio yang rendah, kecuali yang labanya sangat besar pada 

masa awal berdirinya. 

3) Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earnings before 

interest and taxes to total assets) digunakan untuk mengukur produktivitas 

yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio tersebut mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. Rasio ini merupakan kontributor terbesar dari model tersebut. 

Beberapa indikator yang dapat kita gunakan dalam mendeteksi adanya 

masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan diantaranya adalah 

piutang dagang meningkat, rugi terus-menerus dalam beberapa kwartal, 

persediaan meningkat, penjualan menurun, terlambatnya hasil penagihan 

piutang, kredibilitas perusahaan berkurang serta kesediaan memberi kredit 

pada konsumen yang tak dapat membayar pada waktu yang ditetapkan. 

4) Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (market value equity 

tobook value of total debt) digunakan untuk mengukur seberapa banyak 

aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar 

daripada aktivanya dan perusahaan menjadi pailit. Modal yang dimaksud 

adalah gabungan nilai pasar dari modal biasa dan saham preferen, sedangkan 

hutang mencakup hutang lancar dan hutang jangka panjang. 
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5) Penjualan terhadap total harta (sales to total assets) digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan. 

Rasio tersebut mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva 

untuk menghasilkan penjualan. 

Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dua sampai 

dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya 

dihubungkan dengan kesulitan keuangan. Analisis diskriminan bermanfaat bagi 

perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan keberlanjutan 

usahanya. Semakin awal suatu perusahaan memperoleh peringatan kebangkrutan, 

semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan 

perbaikan-perbaikan dan dapat memberikan gambaran dan harapan yang mantap 

terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut. 

2.5.2 Analisis Z-Score Model Foster 

Goerge Foster dalam bukunya yang berjudul “Financial Statement 

Analysis” melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan-

perusahaan kereta api di Amerika Serikat periode 1970-1971. Semula ia 

menggunakan Univariate Models dengan menggunakan dua variabel rasio secara 

terpisah, yaitu Transportation Expense to Operating Revenue Ratio (TE/OR 

Ratio) dan Time Interest Earned Ratio (TIE Ratio). Studi itu dilakukan terhadap 
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10 perusahaan kereta api dengan hasil 8 tidak bangkrut dan 2 bangkrut. Hasil 

perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1: Hasil Perhitungan Rasio TE/OR dan TIE 

Keterangan TE/OR TEI 

Perusahaan tidak bangkrut (TB) 0,356 2,49 

Perusahaan yang bangkrut (B) 0,473 -0,26 

 

Ternyata terdapat perbedaan rata-rata dari dua kelompok tersebut untuk 

rasio-rasio yang dipilih. Untuk mengukur kemampuan meramalkan dari rasio-

rasio tersebut dibuatlah “Cut-off Point”, dimana untuk TE/OR Ratio adalah 0,403 

sedangkan untuk TIE Ratio adalah 1,16. Sehingga dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. TE/OR > 0,403 berarti perusahaan cenderung bangkrut (B). 

2. TE/OR < 0,403 berarti perusahaan cenderung tidak bangkrut (TB). 

3. TIE > 1,16 berarti perusahaan cenderung tidak bangkrut (TB). 

4. TIE < 1,16 berarti perusahaan cenderung bangkrut (B). 

Kemudian Foster mengamati kemungkinan terjadinya kesalahan tipe I 

maupun tipe II, dimana kesalahan tipe I terjadi apabila perusahaan yang bangkrut 

(B) diramalkan tidak bangkrut (TB). Sebaliknya kesalahan tipe II terjadi apabila 

perusahaan yang tidak bangkrut (TB) diramalkan bangkrut (B). Untuk mengatasi 

hal tersebut maka Foster kemudian mencoba menerapkan sampel perusahaan yang 

sama untuk dianalisis dengan Multivariate Models, yaitu: 

Z-Score = aX + bY 
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Keterangan :  X = TE/OR 

Y = TIE 

Rasio yang pertama menjelaskan seberapa besar biaya operasi 

dibandingkan dengan penghasilan, sedangkan rasio kedua menunjukkan seberapa 

besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang harus dibayar. 

Dengan menggunakan data yang sama seperti Univariate Models, maka didapat 

persamaan diskriminannya yaitu: 

Z-Score = -3,366 X + 0,657 Y 

Persamaan ini kemudian kita pergunakan untuk menyusun peringkat nilai-

nilai Z untuk semua perusahaan yang diambil sebagai sampel. Setelah itu dicari 

“Cut-off Point” untuk memisahkan perusahaan yang bangkrut dan yang tidak 

bangkrut. Dalam hal ini Foster mempergunakan “Cut-off Point” Z = 0,640, 

sehingga perusahaan yang mempunyai Z < 0,640 termasuk dalam kelompok 

perusahaan yang bangkrut, sedangkan jika Z > 0,640 termasuk dalam kelompok 

perusahaan yang tidak bangkrut. Studi ini dinilai berhasil karena dari 10 

perusahaan hanya terdapat 1 perusahaan yang salah dalam pengelompokan 

(Husnan, 1998:685). 

Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat 

pada model Foster yaitu: 

1. TE/OR = Transportasion ekpense/ operating reveneu 

2. TIE =  EBIT/ Interest expense 
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2.6 Pengaruh Kebangkrutan Terhadap Harga Saham 

Tinggi rendahnya harga saham yang terbentuk di Bursa Efek (pasar 

sekunder) lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan penjual yang 

melakukan transaksi, pertimbangan ini mencakup kondisi kinerja perusahaan 

(bangkrut atau sehat), prospek industri, situasi politik, kebijakan pemerintah dan 

kondisi bursa itu sendiri Sunariyah dalam (Septanti, 2000:86). Dari faktor-faktor 

tersebut, pembeli dan penjual akan membangun persepsinya masing-masing. Di 

dasari persepsi tersebut, maka akan terbentuk permintaan dan penawaran terhadap 

saham, dari kekuatan itulah harga saham akan terbentuk di bursa. 

Menurut Sunariyah dalam (Handono, 2000:83) Nilai investasi pada surat 

berharga dipengaruhi oleh harapan pemodal atau investor tentang kinerja 

perusahaan sehat atau tidak sehat di masa datang. Sebab bagi investor membeli 

saham berarti membeli prospek perusahaan. Harga saham akan meningkat jika 

kinerja perusahaan baik dan tidak mengalami financial distressed maupun 

insolvibilitas. Dengan harga saham yang meningkat tersebut berarti akan 

meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya (Handono, 2000:67) . 

Harga saham juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen 

perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan di tengah-tengah lingkungan 

usaha yang semakin kompetitif. Menurut Syahrir dalam dalam (Fikrudin, 

2006:24), dengan kinerja keuangan yang yang menggunakan pengukuran 

rasiorasio keuangan baik Altman Z-Score maupun CAMEL maka kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan juga akan terjamin, sehingga harapan investor untuk 

mendapatkan keuntungan dari pembelian saham dapat terpenuhi. 
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Berdasarkan Arbitrage Princing Theory (APT), seperti yang dikemukakan 

Suad Husnan (2003) banyak jenis informasi yang mungkin dapat mempengaruhi 

harga saham, seperti: 

a. Berita keberhasilan riset perusahaan 

b. Berita keberlanjutan perusahaan Bangkrut atau tidak 

c. Pengumuman pemerintah tentang pertumbuhan GNP 

d. Penurunan tingkat bunga yang tidak diperkirakan 

e. Penjualan yang meningkat lebih dari yang diharapkan 

Roll dan Ross (1984) dalam (Rini Astuti, 2004:87) melaporkan faktor 

yang mempengaruhi tingkat keuntungan harga saham, yaitu:  

1. Perubahan inflasi yang tidak diantisipasi 

2. Peruhana produksi industri yang tidak diantisipasi 

3. Perubahan dalam premi resiko 

4. Perubahan slope dari kurva hasil penjualan 

 

2.7  Kerangka Berfikir 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya 

dihubungkan dengan kesulitan keuangan.  

Kesehatan suatu perusahaan bisa digambarkan dari titik sehat yang paling 

ekstrim sampai ke titik yang tidak sehat yang paling ekstrim. Analisis 

kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-

tanda awal kebangkrutan).  
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Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak 

manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak 

kreditur dan pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi 

berbagai kemungkinan yang buruk.  

Setiap investor baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai 

tujuaan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return, baik langsung 

maupun tidak langsung 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

sutau investasi saham yang dilakukan. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi, tentunya seorang investor tidak akan melakukan 

suatu investasi. 

Return total merupakan keseluruhan return dari suatu investasi dalam 

suatu periode yang teririr dari capital gain/ loss dan deviden. Sedangkan relatif 

return merupakan return total ditambah satu dan komulatif return adalah 

akumulasi dari semua return yang ditujukkan dengan indeks kemakmuran 

komulatef. Return yang disesuaiakan berdasarkan nilai uang yang disesuaikan 

dengan tingkat daya beli yang tercermin dalam infalasi, sehingga disebut juga 

return riil. 

Komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income (pendapatan 

lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga).  capital gain yaitu 

keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dan harga beli 

saham dari suatu instrumen investasi yang berarti bahwa instrumen investasi harus 

di perdagangkan di pasar. Dengan adanya prdagangan maka akan terjadi 
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perubahan nilai suatu instrumen investasi yang menimbulkan capital gain. 

Biasanya capital gain dilakukan dengan analisis rreturn historis yang terjadi pada 

periode sebelumnya sehingga dapat ditentukan tingkat pengembalian yang di 

inginkan (expected return). expeccted return merupkan return yang diharapkan 

oleh investor atas suatu investasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Tanda-tanda kebangkrutan dalam hal ini dilihat dengan menggunakan 

data-data akuntansi. Bagi setiap perusahaan penyusunan laporan keuangan 

merupakan hal penting, laporan keuangan sendiri merupakan hal mutlak bagi 

perusahaan yang go-public.  

Melalui laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan perusahaan yang 

meliputi posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan.  

Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk 

mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik perusahaan dan juga digunakan untuk memenuhi tujuantujuan lainnya 

yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. 

Laporan keuangan menjadi sangat penting karena memberikan input yang 

bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan memberikan 

informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya akan 

memberikan pengaruh harapan pihak-pihak yang berkepentingan.  



51 

 

Harapan tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, 

seorang penganalisa memerlukan adanya ukuran atau “yardstick” tertentu. Ukuran 

yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah “rasio”. Pengertian rasio 

itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam “arithmatical terms” yang 

dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa 

berupa rasio akan dapat memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik 

atau buruknya keadaan tentang posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Walaupun rasio-rasio keuangan merupakan alat yang sangat berguna 

dalam proses analisis kinerja keuangan perusahaan, analisis rasio mempunyai 

keterbatasan yang berasal dari kenyataan bahwa pada dasarnya metodologinya 

adalah univariate, dimana setiap rasio dianalisis secara terpisah.  

Pengaruh gabungan beberapa rasio hanyalah berdasarkan pertimbangan 

para analisis keuangan. Jadi untuk mengurangi kelemahan analisis rasio ini, 

adalah penting menggabungkan beberapa rasio menjadi suatu model peramalan 

yang berarti. Ada dua tekhnik statistik, yaitu analisis regresi dan analisis 

diskriminan yang telah sering digunakan untuk tujuan ini.  

Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dua sampai 

dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. Multiple 
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Discriminant Analysis atau analisis pembeda ganda merupakan suatu metodologi 

formal yang digunakan untuk memperkecil rasio dan untuk mempertinggi 

kerepresentatifan rasio keuangan yang dipilih sebagai variabel. 

Dengan cara menginterpretasikan laporan keuangan pada suatu model atau 

tekhnik tertentu, maka Altman dan Foster merumuskan suatu model yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. 

Formula Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan 

sebuah multivariate Formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial 

dari sebuah perusahaan. Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat 

dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang 

tidak bangkrut. 

 Foster kemudian mencoba menerapkan sampel perusahaan yang sama untuk 

dianalisis dengan Multivariate Models. Rasio yang pertama menjelaskan seberapa 

besar biaya operasi dibandingkan dengan penghasilan, sedangkan rasio kedua 

menunjukkan seberapa besar laba operasi apabila dibandingkan dengan bunga yang 

harus dibayar. 
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Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

seperti bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETURN SAHAM 

 
Gambar 1: Kerangka Berfikir 
 
 
 
2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu anggapan yang masih harus diuji kebenarannya, 

digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun 

untuk dasar penelitian lebih lanjut. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002: 64). 

Laporan keuangan perusahaan Z-
score model Altman : 
1. Working capital to total asset 

ratio 
2. Retained earning to total asset 

ratio 
3. Earning before interest and taxes 

to total asset ratio 
4. Market value equety to book 

value of total debt ratio 
5. Sales to total asset ratio 

(Supardi dan Mastuti, 2003: 80). 

 

Laporan keuangan perusahaan 
Z-score model Foster : 
1. Transportation expense to 

operating reveneu ratio 
(TE/OR Ratio) 

2. Time Interest Earned Ratio 
(TIE Ratio) 
 

(Husnan, 1998:685). 
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Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa analisis regresi yaitu studi 

mengenai ketergantungan suatu variable dependen untuk mengetahui nilai rata-

rata populasi variable dependen berdasarkan nilai tetap variable inddependen 

(Ghozali, 2005) 

Pada penelitian ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan variable independen (return saham) dengan variable dependen (tingkat 

kebangkrutan). Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Tingkat kebangkrutan model Altman berpengaruh terhadap tingkat return 

saham pada perusahaan Textile dan Garment Go-Public di Bursa Efek 

Indonesia. 

H2 : Tingkat kebangkrutan model Foster berpengaruh terhadap tingkat return 

saham pada perusahaan Textile dan Garment Go-Public di Bursa Efek 

Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

dalam skripsi ini adalah penggunaan laporan keuangan perusahaan sebelum terjadi 

kebangkrutan untuk mengukur tingkat kebangkrutan pada perusahaan Textile dan 

Garment go-public di Bursa Efek Indonesia tahun 2005- 2007. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi menjadi subjek yang akan diteliti. 

Adapun populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan industri textile dan garment go-public di Bursa Efek Indonesia periode 

2006-2008. 

Sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 

2002: 117). Kriteria tersebut adalah: 

a. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut yaitu 

tahun 2004, 2005, 2006, 2007, dan tahun 2008. 

b. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir pada 31 

Desember. 
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c. Perusahaan harus sudah listing pada awal periode pengamatan dan tidak 

dilisting sampai akhir periode pengamatan. 

Perusahaan yang bergerak pada industri textile dan garment go-public di 

Bursa Efek Indonesia periode 2005 sampai periode 2007 hingga saat ini berjumlah 

23 perusahaan, namun menurut hasil klasifikasi tersebut ternyata hanya ada 17 

perusahaan yang memenuhi kriteria. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil dalam bentuk yang 

sudah dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan textile dan garment go-public 

di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut antara lain berupa gambaran umum 

perusahaan atau profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan yang meliputi 

neraca dan laporan laba rugi selama tahun 2005 sampai dengan 2007. Data-data 

dalam penelitian ini merupakan data-data yang bersumber dari catatan-catatan 

yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia dan data yang diperoleh dari 

www.duniainvestasi.com. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik 

pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan 
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keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang 

tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada benda-benda tertulis (Arikunto, 2002: 135). Metode ini dilakukan dengan 

cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis 

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah mengambil data laporan keuangan perusahaan textile dan garment go-

public di Bursa Efek Indonesia dari internet. 

3.4.2 Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka yaitu metode yang digunakan dengan memahami 

literature-literature yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan 

penelitian dan juga pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan 

sumber bacaan yang relevan, seperti buku-buku manajemen keuangan, analisa 

laporan keuangan, dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, 

terutama apabila penelitian tersebut bermaksud untuk mengambil kesimpulan dari 

masalah yang diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode 
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analisis data. Metode analisis data digunakan untuk menganalisis data hasil 

penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah 

dipahami. Adapun analisis yang diajukan adalah sebagai berikut:  

3.5.1 Analisis Diskriptif 

Analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk melihat sejauhmana 

variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian data dari variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan dua model analisis yaitu: 

a. Analisis Z-Score Model Altman dengan fungsi persamaan sebagai berikut: 

Z-Score = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

Keterangan: 

X1 =  Modal kerja terhadap total harta (Working capital to total assets ) 

      Current Asset – Current Liabilities 
      =  

Total Asset 
X2 = Laba yang ditahan terhadap total harta (Retained earnings to total assets ) 

     Retained Earnings 
      = 

    Total Asset 
X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (EBIT to total 

assets ) 

    EBIT 
      = 

     Total Asset 
X4  = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (MVE to BVTD)  

                 Market Value Equity 
       = 

        Book Value of Total Debt 
X5   = Penjualan terhadap total harta (Total assets turnover ) 

         Sales 
        = 

       Total Asset 
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Dengan klasifikasi skor Z > 2,90 diklasifikasikan sebagai perusahaan 

sehat, sedangkan perusahaan yang mempunyai skor Z < 1,20 diklasifikasikan 

sebagai perusahaan potensial bangkrut. Selanjutnya skor antara 1,20 sampai 2,90 

diklasifikasikan sebagai perusahaan pada grey area atau daerah kelabu. 

b. Analisis Z-Score Model Foster dengan fungsi persamaan sebagai berikut: 

Z-Score  = -3,366 X + 0,657 Y 

Keterangan: 

X          = Transportation Expense to Operating Revenue Ratio (TE/OR Ratio) 

Transportation Expense 
TE/ OR  = 

  Operating Revenue 
Y           =  Time Interest Earned Ratio (TIE Ratio) 

         EBIT 
TIE        = 

      Interest Ekspense 
Dalam hal ini Foster mempergunakan “Cut-off Point” Z = 0,640, sehingga 

perusahaan yang mempunyai Z < 0,640 termasuk dalam kelompok perusahaan 

yang bangkrut, sedangkan jika Z > 0,640 termasuk dalam kelompok perusahaan 

yang tidak bangkrut. 

3.5.2 Analisis Statistik 

a. Analisis Regresi 

Analisis Regresi Linier Sederhana untuk menunjukkan hubungan antara 

variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X) yaitu menggunakan persamaan 

regresi sederhana yaitu: 

Y= a+bX 

Keterangan: 

Y = Harga Saham (Variabel Dependen) 
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a = Konstanta 

b = Koefisien Variabel Independen 

X = Nilai Z-Score (Variabel Independen)    

 (Algifari, 2000:9) 

b.Koefisien Determinasi 

Dalam uji regresi dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R²). 

Koefisien determinasi (R²) ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui persentase 

pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Jika nilai R² 

mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam 

model regresi tersebut dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Sebaliknya 

jika R²  mendekati 0 maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi 

variabel terikat (Algifari, 2000). 

c. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu secara signifikan 

tingkat kebangkrutan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan Textile 

dan Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia. 

Uji t atau uji Parsial Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara terpisah/parsial serta 

penerimaan atau penolakan hipotesis. Dengan bantuan software SPSS versi 12.0. 

Dua sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek 

yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. 

Prosedur yang harus dilakukan adalah: 

a) Untuk pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi (5%). 
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Dasar pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 

b) Untuk menguji kesamaan dua rata-rata uji dua pihak menggunakan rumus: 

 

 

 

Dengan: 

 

 

Keterangan: 

        = rata-rata dari kelompok pertama 

        = rata-rata dari kelompok kedua 

        = kuadrat standar deviasi atau varian kelompok pertama 

        = kuadrat standar deviasi atau varian kelompok kedua 

  n1       = jumlah kasus pada kelompok pertama 

  n2  = jumlah kasus pada kelompok kedua 

 (Sudjana, 1996: 239). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan textile 

dan garment  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 18 

perusahaan. Berikut merupakan profil dari kedelapanbelas Perusahaan textile dan 

garment yang masuk dalam obyek penelitian: 

1. PT. Polychem Indonesia Tbk 

PT. Polychem Indonesia Tbk didirikan 21 Pebruari 1987 Perusahaan 

berdomisili di Jakarta, dengan pabrik berlokasi di Tangerang, Karawang 

dan Merak. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Sudirman, lantai 

12, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 34, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan 

Perusahaan meliputi industri pembuatan polyester chips, polyester 

filament, engineering plastik, engineering resin, ethylene glycol, polyester 

staple fiber dan petrokimia, pertenunan, pemintalan dan industri tekstil. 

2. PT Argo Pantes Tbk 

PT Argo Pantes Tbk adalah pabrik gabungan textile yang mengoperasikan 

pemintalan, penenunan, pencelupan, pencetakan dan textile jadi yang 

didirikan pada tahun 1977. Perusahaan berpatungan usaha dengan 

perusahaan Jepang pada PT Argo Fajar Textile Industry dan PT Argo Beni 



63 

 

Manunggal, yang telah memproduksi rajutan dan penemuan textile rajut 

sejak kwartal I tahun 1991. Sejak tahun 1977, perusahaan telah menyetujui 

bantuan tekhnis dengan Kurabo Industry Ltd, Jepang. Pada tahun 1990, 

perusahaan mengambil alih PT Darma Manunggal yang juga memiliki 

fasilitas produksi textile. Di tahun yang sama, International Finance 

Corporation di Washington bergabung dengan perusahaan dan 

memberikan fasilitas kredit. 

3. PT Century Textile Industry 

Perseroan didirikan dengan nama PT Century Textile Industry disingkat 

PT Centex mengoperasikan pemintalan, penenunan, berdiri 22 Mei 1970 

Perseroan berdomisili di Summitmas Tower II lantai 3, Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 61-62, Jakarta dan memiliki pabrik tekstil yang berlokasi 

di Ciracas, Jakarta. Perseroan, melalui pemegang saham mayoritasnya, 

merupakan bagian dari kelompok usaha Toray Industries Inc., Jepang dan 

Kanematsu Corporation, Jepang. Kelompok usaha ini memiliki beberapa 

anak perusahaan dan perusahaan afiliasi di seluruh dunia. 

4. PT Eratex Djaja Tbk 

PT Eratex Djaja Tbk merupakan perusahaan penghasil textile, yang 

didirikan di Indonesia pada tahun 1972 sebagai perusahaan Joint Venture 

Asing antara PT Private Development Finance Ltd, Unisouh Holding Ltd, 

dan Eastern Cotton Mills Ltd. Perusahaan membangun pabrik pemintalan 

pertama kali pada tahun 1973, kemudian memperluas dan mendiversifikasi 

usaha pada penenunan dan pembuatan garment. 
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5. PT Ever Shine Textile Industry Tbk 

PT Ever Shine Textile Industry Tbk beroperasi pada pembuatan textile 

sintetik gabungan yang mulai produksi komersialnya pada tahun 1975. 

Perusahaan memproduksi nylon dan textile polyster. Pada tahun 1996, 

perusahaan merencanakan untuk mengambil 100% saham PT Prima Rajuli 

Sukses dan PT Mingtale Niaga Jaya. Dua perusahaan ini memproduksi 

bahan baku nilon dan kain polyster. Perusahaan mengekspor 35% 

produknya dan 65% untuk pasar lokal. 

6. PT Panasia Indosyntec Tbk 

PT Panasia Indosyntec Tbk didirikan pada tahun 1973 dengan nama awal 

PT Harapan Djaja Empat Saudara. Perusahaan berubah nama menjadi PT 

Handtex Indosyntex pada tahun 1989 dan beberapa sahamnya telah 

diambil alih oleh PT Panasia Syntethic Abadi, penghasil benang polyster 

yang digunakan untuk memproduksi textile jadi untuk wanita dan 

kemudian digunakan pada gabungan operasi pembuat textile, yaitu 

pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan proses akhir. 

7. PT Indorama Synthetics Tbk 

PT Indorama Synthetics Tbk adalah produsen polyster Indonesia yang 

didirikan pada tahun 1974. Pada akhir tahun 1997, perusahaan 

mengembangkan usahanya ke India dan bergabung dengan dua perusahaan 

Jepang, Itachu dan Mitsui dalam pemasangan fasilitas purified therapaltic. 
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8. PT Karwell Indonesia Tbk 

PT Karwell Indonesia Tbk adalah perusahaan garment. Perusahaan 

memproduksi kemeja pria, blus wanita, piyama, dan pakaian anak-anak. 

Pada bulan mei 1996 perusahaan mengambil alih 55% saham dari PT 

Kaho Indah Citragarment. 

9. PT Hanson Indonesia Tbk 

PT Hanson Indonesia Tbk semula bernama PT Hanson Industri Utama Tbk 

didirikan pada tanggal 7 juli 1971. Operasi kegiatan meliputi bidang 

industri kimia dan serat sintetis, pemintakan dan penenunan, industri 

tekstil lainny, perdagangan ekspor impor, lokal, loveransir, grosir dan 

distributor, serta agen. Pada saat ini perusahaan melakukan kegiatan 

industri garmen serta perdagangan garmen dan tekstil. 

10. PT Apac Citra Centertex Tbk 

PT Apac Citra Centertex Tbk semula bernama PT Maya dextion Industry 

sebagai perusahaan garment. Perusahaan merupakan perusahaan induk 

dari 6 perusahaan garment yang berdiri pada tahun 1987. Perusahaan 

memasarkan produknya dengan afiliasi perusahaan di Amerika, Eropa, 

Hongkong dan Jepang. Perusahaan juga memegang lisensi untuk 

Lanhattan, pakaian eksekutif pria yang diproduksi oleh PT Likespring 

untuk pasar modal. 

11. PT Panasia Filament Inti Tbk 

PT Panasia Filament Inti Tbk memproduksi textile. Perusahaan didirikan 

pada tanggal 31 Desember 1987 dan memulai produksi komersilnya tahun 



66 

 

1988. PT Panasia Filament Inti Tbk telah terdaftar di Surabaya Stock 

Exchange pada tanggal 20 Agustus 1997. Mulai 1 Juli 1998, cabang PT 

Panasia Filament Inti Tbk memiliki mayoritas saham 67% dari PT Tritama 

Texindoraya, sebuah perusahaan yang berdomisili di Bogor dan bergerak 

dibidang industri textile. Produksi komersial PT Tritama Texindoraya 

dimulai tahun 1994. Tahun 2000 dan 1999 komposisi penjualan ekspor 

berturut-turut sebesar 66% dan 69% dan penjualan lokal sebesar 34% dan 

31%. 

12. PT Pan Brother Tex Tbk  

PT Pan Brother Tex Tbk adalah penghasil textile dan siap membuat 

garment, yang didirikan pada tahun 1980 dengan nama PT Panca Brothers 

Textile. Perusahaan mengawali bisnisnya dengan membuat garment knite 

untuk pasar domestik. Kemudian pada bulan Desember 1989, perusahaan 

merubah namanya menjadi PT Pan Brother Tex Tbk dan masuk dalam 

pembuatan persetujuan untuk lisensi dari merk-merk: Adidas, Esprit, 

Puma, Fila, Green Line, Nike, Arrow, Jordoche, Levi’s, Eddie Baner, Van 

Hensen. Pada bulan April 1997, perusahaan bekerjasama dengan 

Sariwarna Group, Keris Group, dan perusahaan Argo Manunggal Group. 

13. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk 

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk didirikan  Pada 15 Pebruari 1984  ruang 

lingkup kegiatan Perusahan adalah terutama meliputi industri kimia dan 

serat sintetis, pertenunan dan perajutan serta industri tekstil lainnya. 

Perusahaan berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah dengan pabrik yang 
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berlokasi di Kendal, Jawa Tengah dan Karawang, Jawa Barat. Kantor 

pusat Perusahaan berlokasi di Sentra Mulia Suite 1001, Lantai 10, Jl. H.R. 

Rasuna Said Kav.X-6 No. 8, Jakarta. Perusahaan mulai berproduksi secara 

komersial pada tahun 1986. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan didalam 

dan diluar negeri, diantaranya ke Eropa, Amerika Serikat, Asia dan Timur 

Tengah. 

14. PT Roda Vivatex Tbk 

PT Roda Vivatex Tbk beroperasi dalam industri textile, memproduksi 

georgette, saten, dan kain sutra. Beroperasi pada tahun 1983 dan 

memproduksi kain abu-abu, pada tahun 1984 perusahaan memproduksi 

kain biasa dan kain cetak. Pada tahun 1989 perusahaan mengambil alih 

100% persediaan dari PT Chicatex Peni. Sebagian besar produksi dari PT 

Roda Vivatex Tbk 80% dijual dipasar ekspor melalui agen seperti C. Itoh 

& Co Ltd, Konematsu Goshua Ltd, Nichimen Corp, Cen In Corp dan 

Teisha. 

15. PT Ricky Putra Globalindo Tbk 

PT Ricky Putra Globalindo Tbk sebelumnya bernama PT Ricky Putra 

Garmindo, didirikan pada tahun 1987. Sejak tahun 1997 namanya telah 

berubah menjadi PT Ricky Putra Globalindo Tbk. Produk yang dijual 

dengan merk GT Man, Ricsony, dan Ricky, sedangkan merk pakaian 

lainnya antara lain Ricky Jeans, Ricky Primer, Ricky Junior, Della, Stolle, 

dan Hiku. Tujuan ekspor produk adalah Jepang, Jerman, Afrika Selatan, 

Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Bahan baku yang digunakan adalah 
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serat kapas yang disediakan oleh PT Jabatex, suatu perusahaan gabungan 

PT Ricky Putra Globalindo Tbk. Anak perusahaan PT Ricky Putra 

Globalindo Tbk adalah PT Ricky Jaya Sakti di Surabaya, PT Jasa Ricky 

Abadi di Medan, PT Ricky Musi Wijaya di Palembang, PT Ricky Mumbul 

Daya di Semarang, dan PT Ricky Jaya Arta di Bandung. 

16. PT Sunson Textile Manufacture Tbk 

PT Sunson Textile Manufacture Tbk didirikan pada tahun 1972 dengan 

nama PT Sandang Usaha Nasional Indonesia Textile Industry. Namanya 

diganti dengan PT Indo Suntex di tahun 1976 dan kemudian berubah 

menjadi PT Sunson Textile manufacture Tbk pada tahun 1993. Bahan 

baku yang digunakan untuk proses produksi meliputi kapas, rayon, dan 

serat syntetik. Kebanyakan bahan baku diimport dari Amerika Serikat, 

Australia, dan China. Penjualan produk untuk texturizing dan penenunan 

benang dipercayakan kepada PT Surya Rejeki dan PT Susindo Textile 

Investama. 

17. PT Teijin Indonesia Fiber Tbk 

PT Teijin Indonesia Fiber Tbk adalah produsen polyster yang didirikan 

pada tahun 1973 oleh perusahaan Jepang, Teijin Limited dan PT Tomen 

Corporation. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1976. Produknya 

saat ini adalah bahan baku serat polyster, polyster untuk benang, benang 

tenun, benang tekstur dan kancing polyster. 
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4.1.2 Diskripsi Variable Penelitian 

4.1.2.1 Nilai Z-Score Altman 

Berdasarkan perhitungan analisis prediksi kebangkrutan Z-Score Altman 

diperoleh hasil seperti dalam Tabel 4.1.2.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2.1 Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Textile dan Garment Go-

Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007 Model Altman 

No Perusahaan 
2005 2006 2007 

Nilai Z prediksi Nilai Z prediksi Nilai Z prediksi 

1 PT POLYCHEM INDONESIA TBK 279,425 tidak bangkrut 0,554 bangkrut 287,515 tidak bangkrut 

2 PT ARGO  PANTES TBK 24,725 tidak bangkrut -0,73 bangkrut -0,855 bangkrut 

3 PT CENTURY TEXTILE TBK 0,836 bangkrut 0,938 bangkrut 0,137 bangkrut 

4 PT ERATEX DJAJA TBK 0,259 bangkrut 0,267 bangkrut 65,559 tidak bangkrut 

5 PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK 0,817 bangkrut 0,394 bangkrut 0,687 bangkrut 

6 PT PANASIA IDOSYNTEX TBK 0,18 bangkrut 0,278 bangkrut 0,218 bangkrut 

7 PT INDORAMA SYNTETICS TBK 0,511 bangkrut 0,485 bangkrut 0,555 bangkrut 

8 PT KARWELL INDONESIA TBK 0,247 bangkrut -1,068 bangkrut 0,088 bangkrut 

9 PT HANSON INTERNASIONAL TBK 0,2297 bangkrut -0,54 bangkrut -1,465 bangkrut 

10 PT APAC CITRA CENTERTEC TBK -0,191 bangkrut 0,0016 bangkrut 0,662 bangkrut 

11 PT PANASIA FILAMENT INTI TBK -0,19 bangkrut -0,307 bangkrut -0,577 bangkrut 

12 PT PAN BROTHER TEX TBK 0,935 bangkrut 0,789 bangkrut 0,844 bangkrut 

13 PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK -2,331 bangkrut -1,931 bangkrut -2,755 bangkrut 

14 PT RODA VIVATEX TBK 1,574 rawan bangkrut 0,954 bangkrut 0,929 bangkrut 

15 PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 1,668 rawan bangkrut 1,481 rawan bangkrut 1,458 rawan bangkrut 

16 PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK 0,145 bangkrut 0,322 bangkrut 0,329 bangkrut 

17 PT TEIJIN INDONESIA FIBER TBK -0,036 bangkrut -0,565 bangkrut 0,443 bangkrut 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 

Analisis terhadap perusahaan textile dan garment dengan menggunakan 

model Altman menunjukkan 76,47% atau 13 perusahaan kategori bangkrut pada 

tahun 2005, pada tahun 2006 menunjukkan 94,11% atau 16 perusahaan yang 

masuk kategori bangkrut, sedangkan pada tahun 2007 menunjukkan 82,35% atau 

14 perusahaan yang masuk dalam kategori bangkrut. Sedangkan yang masuk 

kategori rawan bangkrut sebanyak 11,76% atau 2 perusahaan, pada tahun 2005 

pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan 5,88% atau 1 perusahaan yang masuk 
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kategori rawan bangkrut. Dan yang masuk kategori perusahaan tidak bangkrut 

pada tahun 2005 menunjukkan 11,76 % atau 2 perusahaan. Tahun pada tahun 

2006 menunjukkan 0 % atau tidak ada satupun perusahaan yang masuk kategori 

tidak bangkrut. Sedangkan pada tahun 2007 ada 2 perusahaan atau 11,76% 

perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

4.1.2.2 Nilai Z-Score Foster 

Berdasarkan perhitungan analisis prediksi kebangkrutan Z-Score Foster 

diperoleh hasil seperti dalam Tabel 4.1.2.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2.2 Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Textile dan Garment Go-

Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007 Model Foster 

No Perusahaan 2005 2006 2007 

Nilai Z prediksi Nilai Z prediksi Nilai Z prediksi 

1 PT POLYCHEM INDONESIA TBK -4,75155 bangkrut 7,210086 tidak bangkrut 12,91153 tidak bangkrut 

2 PT ARGO  PANTES TBK 7,395437 tidak bangkrut 3,11741 bangkrut 7,524168 tidak bangkrut 

3 PT CENTURY TEXTILE TBK -2,53493 bangkrut 2,734283 bangkrut -4,60214 bangkrut 

4 PT ERATEX DJAJA TBK -7,71714 bangkrut -66,7253 bangkrut -15,89 bangkrut 

5 PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK -49,3099 bangkrut 7,496376 tidak bangkrut -24,424 bangkrut 

6 PT PANASIA IDOSYNTEX TBK 1,982115 bangkrut -33,7207 bangkrut -6,82146 bangkrut 

7 PT INDORAMA SYNTETICS TBK -11,0398 bangkrut -19,0526 bangkrut -11,1436 bangkrut 

8 PT KARWELL INDONESIA TBK -4,99668 bangkrut 5,644567 bangkrut -4,16329 bangkrut 

9 PT HANSON INTERNASIONAL TBK 16,00854 tidak bangkrut 3,725664 bangkrut 3,939093 bangkrut 

10 PT APAC CITRA CENTERTEC TBK -152,904 bangkrut -48,8162 bangkrut -11,9098 bangkrut 

11 PT PANASIA FILAMENT INTI TBK 6,127056 bangkrut 9,71597 tidak bangkrut 6,801265 tidak bangkrut 

12 PT PAN BROTHER TEX TBK -17,8966 bangkrut -17,4869 bangkrut -9,23277 bangkrut 

13 PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK 33,70973 tidak bangkrut -0,6979 bangkrut 1,581312 bangkrut 

14 PT RODA VIVATEX TBK 1,692678 bangkrut 1,435839 bangkrut 1,004638 bangkrut 

15 PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 0,344091 bangkrut 0,665657 bangkrut 1,051229 bangkrut 

16 PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK 11,06254 tidak bangkrut 5,815142 bangkrut -5,74887 bangkrut 

17 PT TEIJIN INDONESIA FIBER TBK 0,657347 bangkrut -1,32638 bangkrut 2,282299 bangkrut 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 

Analisis terhadap perusahaan industri textile dan garment dengan 

menggunakan model Foster menunjukkan 76,47 % atau 13 perusahaan kategori 

bangkrut pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 menunjukkan 82,35% atau 14 
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perusahaan, sedangkan pada tahun 2007 menunjukkan 76,47% atau 13 perusahaan 

yang masuk kategori bangkrut. Sedangkan yang masuk kategori perusahaan tidak 

bangkrut pada tahun 2005 menunjukkan 23,52% atau 4 perusahaan, tahun  2006 

dan 2007 menunjukkan 17,64% atau 3 perusahaan yang masuk kategori tidak 

bangkrut. 

 

Tabel 4.1.2.3 Perbandingan Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Textile dan 

Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2007 

 Antara Z-score Altman Dan Z-score Foster 

No Perusahaan 
2005 2006 2007 

Z-Altman Z-Foster Z-Altman Z-Foster Z-Altman Z-Foster 

1 PT POLYCHEM INDONESIA TBK 
tidak 

bangkrut 
bangkrut bangkrut 

tidak 
bangkrut 

tidak 
bangkrut 

tidak 
bangkrut 

2 PT ARGO  PANTES TBK 
tidak 

bangkrut 
tidak 

bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut tidak 
bangkrut 

3 PT CENTURY TEXTILE TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

4 PT ERATEX DJAJA TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 
tidak 

bangkrut 
bangkrut 

5 PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK bangkrut bangkrut bangkrut 
tidak 

bangkrut bangkrut bangkrut 

6 PT PANASIA IDOSYNTEX TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

7 PT INDORAMA SYNTETICS TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

8 PT KARWELL INDONESIA TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

9 PT HANSON INTERNASIONAL TBK bangkrut 
tidak 

bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

10 PT APAC CITRA CENTERTEC TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

11 PT PANASIA FILAMENT INTI TBK bangkrut bangkrut bangkrut 
tidak 

bangkrut bangkrut 
tidak 

bangkrut 

12 PT PAN BROTHER TEX TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

13 PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK bangkrut tidak 
bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

14 PT RODA VIVATEX TBK 
rawan 

bangkrut 
bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

15 PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 
rawan 

bangkrut 
bangkrut rawan 

bangkrut 
bangkrut rawan 

bangkrut 
bangkrut 

16 PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK bangkrut 
tidak 

bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

17 PT TEIJIN INDONESIA FIBER TBK bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut bangkrut 

Sumber: Hasil Penelitian, diolah 

Dari tabel 4.1.2.3 dapat dilihat terdapat perbedaan hasil antara metode Z-

score Altman dengan Z-score Foster pada beberapa perusahaan 
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1. PT Polichem Indonesia Tbk pada tahun 2005 dengan metode Z-score 

Altman menyatakan tidak bangkrut dan Z-score Foster menyatakan 

bangkrut, perbedaan kategori dapat terjadi karena pada tahun 2005 rasio 

TIE pada Z-score Foster sangat kecil, dengan demikian  dapat diketahui 

melalui Z-Foster, pada tahun 2005 Pt Polichem Indonesia Tbk kesulitan 

membayar beban bunga dari laba operasi yang dihasilkan. Sedangkan pada 

tahun 2006 dengan metode Z-score Altman menyatakan bangkrut dan Z-

score Foster menyatakan tidak bangkrut, perbedaan kategori dapat terjadi 

karena penjualan Pt Polichem Indonesia Tbk mengalami penurunan yang 

drastis sehingga rasio STA  (Sales to Total Asset) menjadi kecil. Rasio ini 

mengukur seberapa besar aktiva menghasilkan penjualan. 

2. PT Argo Pantes Tbk pada tahun 2007 Z-score Altman menyatakan 

bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak bangkrut, perbedaan 

kategori dapat terjadi karena PT Argo Pantes Tbk dapat mengurangi defisit 

pada biaya operasi sehingga rasio OR (operating reveneu) menjadi lebih 

tinggi dan dapat mengangkat nilai Z-Foster diatas nilai batas cut off. 

Sementara perbaikan kondisi keuangan yang di pakai untuk rasio Altman 

belum cukup mengangkat dari nilai cut off Altman. 

3. PT Eratek Djaja Tbk pada tahun 2007 dengan metode Z-score Altman 

menyatakan tidak bangkrut dan Z-score Foster menyatakan bangkrut, 

perbedaan kategori dapat terjadi karena pada tahun 2007 PT Eratek Djaja 

Tbk memiliki biya operasi yang sangat tinggi di bandingkan penghasilanya 

yang membuat rasio TE/OR pada Z-score Foster sangat kecil. 
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4. PT Evershine Textile Industry Tbk pada tahun 2006 dengan metode Z-

score Altman menyatakan bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak 

bangkrut, perbedaan kategori dapat terjadi karena perusahaan kurang 

efektif menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba, hal itu dapat dilihat 

pada Z-Altman yang menunjukkan nilai rasio  EBITTA dan STA yang 

kecil. 

5. PT Hanson Internasional Tbk pada taun 2005 Z-score Altman menyatakan 

bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak bangkrut, perbedaan 

kategori dapat terjadi  

6. PT Panasia Filament Inti Tbk pada tahun 2006 dan 2007 Z-score Altman 

menyatakan bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak bangkrut, 

perbedaan kategori dapat karena perusahaan mengandalkan lebih banyak 

modal asing, hal itu dapat dilihat dari rasio RETAyang menurun, selain itu 

perusahaan kurang efektif menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba 

hal tersebut dapat di lihat EBITTA dan STA yang kecil. 

7. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk pada tahun 2005 Z-score Altman 

menyatakan bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak bangkrut, 

perbedaan kategori dapat terjadi karena karena perusahaan mengandalkan 

lebih banyak modal asing, hal itu dapat dilihat dari rasio RETAyang 

menurun, selain itu perusahaan kurang efektif menggunakan aktiva untuk 

menghasilkan laba hal tersebut dapat di lihat EBITTA dan STA yang 

kecil. 
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8. PT Roda Vivatex Tbk pada tahun 2005 Z-score Altman menyatakan rawan 

bangkrut dan Z-score Foster menyatakan bangkrut, perbedaan kategori 

dapat terjadi karena karena nilai-nilai rasio Altman menunjukkan nilai-

nilai di atas nilai cut off 1,20 namun masih di bawah cut off 2,90 yang 

berarti perusahaan mampu memjalankan operasi perusahaan namun belum 

maksimal. Jika dilihat dari rasio-rasio Foster nilai TE/OR dan TIE yang 

rendah. TE/OR yang rendah menunjukkan biaya opererasi terlalu besar 

jika dibanding dengan penghasilan yang didapat, sedang TIE rendah 

menunjukkan rendahnya laba operasi jika di bandingkan bunga yang harus 

di bayar. 

9. PT Ricky Putra Globalisando Tbk pada tahun 2005-2007  Z-score Altman 

menyatakan rawan bangkrut dan Z-score Foster menyatakan bangkrut, 

perbedaan kategori dapat terjadi karena nilai rasio-rasio Altman 

menunjukkan perusahaan mampu memjalankan operasi perusahaan namun 

belum maksimal. Jika dilihat dari rasio-rasio Foster nilai TE/OR dan TIE 

yang rendah. TE/OR yang rendah menunjukkan biaya opererasi terlalu 

besar jika dibanding dengan penghasilan yang didapat, sedang TIE rendah 

menunjukkan rendahnya laba operasi jika di bandingkan bunga yang harus 

di bayar. 

10. PT Sunson Textile Manufacture Tbk pada tahun 2005 Z-score Altman 

menyatakan bangkrut dan Z-score Foster menyatakan tidak bangkrut, 

perbedaan kategori dapat terjadi karena perusahaan kurang efektif 
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menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba hal tersebut dapat di lihat 

EBITTA dan STA yang kecil. 

Perbedaan-perbedaan yang terjadi dapat disebabkan karena hal-hal berikut : 

1. Perbedaan dalam menggunakan rumus yang digunakan pada model 

Altman dan Foster. Altman menggunakan rumus Z-Score = 0,717X1 + 

0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 yang lebih banyak menggunakan 

real account, sementara Foster menggunakan rumus Zscore = -3,366 X + 

0,657 Y yang lebih banyak menggunakan nominal account. 

2. Terjadi perubahan biaya yang cukup signifikan mulai tahun 2005 sampai 

2007 sehingga cukup mempengaruhi hasil perhitungan model Altman dan 

Foster. 

3. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode tahunan dan 

jangkanya relatif pendek yaitu 3 tahun, sehingga tidak bisa meng-cover 

perubahan-perubahan secara halus. 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

H1: Tingkat kebangkrutan model Altman berpengaruh terhadap tingkat return saham 

pada perusahaan Textile dan Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Tingkat kebangkrutan model Foster berpengaruh terhadap tingkat return saham 

pada perusahaan Textile dan Garment Go-Public di Bursa Efek Indonesia. 

4.1.3.1 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, variabel (Y) dalam penelitian ini 

adalah return saham sedangkan variabel (X) adalah Z-score, dimana dipakai dua 
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model analisis Z-score yaitu Z-score Altman dan Z-Score Foster.  Sebelum dilakukan 

analisis regresi perlu dilakukan uji normalitas data, uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan uji statistik Non-Parametrik Kolmogoro-Smirnov. 

Tabel 4.1.3.1 : Hasil uji statistik Non-Parametrik Kolmogoro-Smirnov 

 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil penggujian normalitas dengan uji statistik Non-Parametrik 

Kolmogoro-Smirnov pada Tabel 4.1.3.1 nampak bahwa variable return 0,870 dengan 

probabilitas signifikansi 0,435 sedangkan altman 0,793 dengan probabilitas 

signifikansi 0,555 dan foster 0.883 dengan probabilitas signifikansi 0,416 maka 

semua data berdistribusi normal. 

Setelah data normal maka dilakukan analisis regresi. Hasil analisis regresi 

adalah berupa koefisien masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh 

dengan cara memprediksi nilai variable dependen dengan suatu persamaan. Koefisien 

regresi dihitung dengan tujuan meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan 

nilai estimasi variable berdasarkan data yang ada. 
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Berikut ini adalah analisis regresi secara parsial untuk melihat pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri 

(parsial).  

Tabel 4.1.3.2 Hasil Perhitungan Regresi 

Secara partial Altman (X1) – Return (Y) 

 

Sumber : Data diolah 

Dari Tabel diatas menunjukkan  persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0,433 - 0,151 Z-Altman 

a) a = intersept sebesar 0,433 artinya apabila Nilai Z-Score dianggap 

bernilai 0, maka return saham sebesar 0,433. 

b) Koefisien nilai Z-Score (X) sebesar -0,151, artinya apabila nilai Zscore 

mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka return saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,151. 

c) Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel dependen. Dari 

Tabel 4.1.6 tersebut diperoleh t hitung -1,126 dengan tingkat signifikansi 

t Tabel (α) = 5% dan dengan df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 

atau 51– 2 = 49 sehingga diperoleh t Tabel 1,676. 

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan H
1
diterima atau ditolak 

adalah dengan kriteria sebagai berikut: 
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Ho ditolak apabila : t
hitung 

> t
Tabel 

atau (-) t
hitung 

< (-) t
Tabel 

 

  Ho diterima apabila : (-) t
Tabel 

≤ t
hitung 

≤ t
Tabel

 

Karena t hitung < t Tabel (-1,126 < 1,676) maka dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh antara nilai Z-Score Altman terhadap harga saham pada perusahaan 

textile dan garment di Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 4.1.3.3 Hasil Perhitungan Regresi 

Secara partial Foster (X2) – Return (Y) 

 

Sumber : Data diolah 

Dari Tabel diatas menunjukkan  persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0,399 - 0,069 Z-Foster 

a) a = intersept sebesar 0,399 artinya apabila variabel nilai Z-Score dianggap 

bernilai 0, maka harga saham sebesar 0,399. 

b) Koefisien nilai Z-Score (X) sebesar -0,069, artinya apabila nilai Zscore 

mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka harga saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,069. 

c) Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel dependen. Dari Tabel 

4.1.7 tersebut diperoleh t hitung -0,489 dengan tingkat signifikansi t Tabel 

(α) = 5% dan dengan df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 atau 51 – 2 = 

49 sehingga diperoleh t Tabel 1,676. 
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Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan H
2
diterima atau ditolak 

adalah dengan kriteria sebagai berikut: 

Ho ditolak apabila : t
hitung 

> t
Tabel 

atau (-)t
hitung 

< (-)-t
Tabel 

 

  Ho diterima apabila : (-)t
Tabel 

≤ t
hitung 

≤ t
Tabel

 

Karena t hitung < t Tabel (-0,489 < 1,676) maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara nilai Z-Score Foster terhadap harga saham pada perusahaan textile 

dan garment di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam uji regresi dianalisis pula besarnya koefesien determinasi (R²) 

keseluruhan. R² digunakan untuk mengukur dan mengetahui persentase pengaruh 

variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Jika R² mendekati 1 

maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi 

tersebut dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Sebaliknya jika R² mendekati 

0 maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

Tabel 4.1.3.4  koefisien determinasi Model Altman 

 
Sumber : Data diolah 

Dari Tabel 4.1.3.4 di atas, hasil uji regresi Altman diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,025 atau 2,5%. Hasil ini berarti bahwa return saham 

dapat dipengaruhi oleh nilai Z-Score Altman namun masih banyak variabel yang 

dapat mempengaruhi return saham selain variabel nilai Z-Score, seperti kebijakan 

moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, faktor ekonomi, politik, keamanan 

dan sebagainya. 
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Tabel 4.1.3.5  koefisien determinasi Model Foster 

 

Sumber : Data diolah 

Dari Tabel 4.1.3.4 di atas, hasil uji regresi Foster diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 0,005 atau 0,5%. Hasil ini berarti bahwa return saham 

dapat dipengaruhi oleh nilai Z-Score Foster namun masih banyak variabel yang dapat 

mempengaruhi return saham selain variabel nilai Z-Score seperti kebijakan moneter 

dan fiskal, perkembangan sektor industri, faktor ekonomi, politik, keamanan dan 

sebagainya. 

 

4.2 Pembahasan 

Rasio keuangan merupakan alat yang sering digunakan dalam analisis 

kinerja keuangan perusahaan. Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, 

analisis rasio keuangan memiliki keterbatasan yang berasal dari kenyataan bahwa 

pada dasarnya metodologinya adalah univariate, dimana setiap rasio dianalisis 

secara terpisah. Jadi untuk mengurangi kelemahan analisis rasio ini, adalah 

penting menggabungkan beberapa rasio menjadi suatu model peramalan yang 

berarti. Dengan cara menginterpretasikan laporan keuangan pada suatu model atau 

tekhnik tertentu, maka Altman dan Foster merumuskan suatu model analisis 

diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini telah 

sesuai dengan penelitian yang diinginkan peneliti yaitu untuk menganalisis 
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prediksi kebangkrutan perusahaan tektile dan garment serta untuk mengetahui 

pengaruh kebangkrutan bank dengan metode Z-Score Altman dan Z-Score Foster 

terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

4.2.1 Analisis Z-Score 

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat diprediksi dan diketahui dengan 

menggunakan formula yang ditemukan oleh Altman dan Foster yang dikenal 

dengan Z-Score Altman dan Z-Score Foster. Z-Score Altman dan Zscore Foster 

dapat digunakan sebagai Early Warning System (sistem peringatan dini) untuk 

mendeteksi kondisi perusahaan terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan 

perusahaan, sehingga apabila terjadi kesulitan keuangan akan segera dapat 

diambil tindakan perbaikan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik 

dimasa mendatang. 

Dari hasil perhitungan data laporan keuangan tahun 2005 sampai 2007 dari 

seluruh perusahaan industri textile dan garment yang dimasukkan ke dalam model 

prediksi dengan menggunakan Z-Score Altman diperoleh nilai yang 

memperlihatkan daftar perusahaan yang diprediksi bangkrut, rawan bangkrut, dan 

tidak bangkrut. Nilai-nilai Z-Score yang dicapai oleh sebagian besar perusahaan 

industri textile dan garment masih lebih kecil dari nilai cut-off, yang berarti 

banyak perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang cukup parah yang bisa 

mengarah pada terjadinya kebangkrutan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. 

4.2.2 Pengaruh Z-Score Terhadap Harga Saham 

Uji t Z-Score Altman untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel 

dependen diperoleh t hitung -1,126 dengan tingkat signifikansi t Tabel (α) = 5% 

dan dengan df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 atau 51 – 2 = 49 sehingga 

diperoleh t Tabel 1,676. Karena t hitung < t Tabel (-1,126 < 1,676) maka dapat 
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disimpulkan bahwa ada pengaruh antara nilai Z-Score Altman terhadap harga 

saham pada perusahaan textile dan garment di Bursa Efek Indonesia. 

Sementara Uji t Z-Score Foster untuk menguji signifikansi konstanta dari 

variabel dependen diperoleh t hitung -0,489 dengan tingkat signifikansi t Tabel (α) 

= 5% dan dengan df (derajat kebebasan) = jumlah data – 2 atau 51 – 2 = 49 

sehingga diperoleh t Tabel 1,676. Karena t hitung < t Tabel (-0,489 < 1,676) maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara nilai Z-Score Foster terhadap harga 

saham pada perusahaan textile dan garment di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 

0,025 atau 2,5% untuk Model Altman dan 0,005 atau 0,5% untuk Model Foster. 

Hasil ini berarti bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh nilai Z-Score namun 

masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi return saham selain variabel 

nilai Z-Score. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Beaver 

dalam (Akhyar 2001:187) yang menyatakan bahwa para investor mengakui dan 

menyesuaikan posisi yang baru dari perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

yang selanjutnya rasio keuangan tersebut memberikan informasi ke dalam harga 

saham. Mas’ud dalam (2003:75) juga memberikan gambaran bahwa rasio 

keuangan mempengaruhi harga saham, tetapi hanya sedikit dan untuk waktu tidak 

yang lama. 

Sedangkan penelitian menurut menurut Apriliana (2005), menunjukan 

bahwa potensi kebangkrutan Z-Score berpengaruh terhadap harga saham, dan 

tentang hubungan kebangkrutan Z-Score terhadap harga saham diperoleh korelasi 

sebesar 0,181 atau 18,10%.  
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Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori bangkrut sampai saat 

ini masih tetap berdiri karena perusahaan mendapat suntikan dana dari investor 

dan kebijakan pemerintah yang memperhatikan sector indusri.  

Investor mau menananmkan dananya pada perusahaan tekstil karena 

seorang investor mempunyai unsur spekulasi dan melihat kebijakan yang diambil 

pemerintah yang memperhatikan perindustrian serta perekonomian Indonesia 

yang membaik pada tahun 2009 membuat investor lebih yakin akan langkah 

investasinya 

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mendukung 

perkembangan industry: 

Tahun 2006, pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan. Yakni, paket 

kebijakan sektor keuangan, percepatan infrastruktur, dan perbaikan iklim 

investasi. Ketiganya membawa angin segar.  (Kontan edisi 22 Januari 2007). 

April 2007, pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), Depperin mengucurkan bantuan pendanaan untuk pembelian mesin baru 

senilai Rp 255 miliar dalam kemasan program peningkatan teknologi industri itu. 

Program itu memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar 10 persen untuk 

industri besar dan subsidi bunga untuk industri kecil dan menengah. 

Pada program pertama itu, 92 perusahaan tekstil dan produk tekstil nasional 

memanfaatkan dana sebesar Rp153,31 miliar dengan total investasi mencapai 

Rp1,55 triliun yang pembiayaannya 50,34 persen berasal dari perbankan. Dampak 

dari program bantuan pertama itu cukup bagus, yaitu ada penambahan lowongsn 

kerja di sektor itu sebesar 14.398 orang, peningkatan kapasitas produksi sebesar 

17 persen sampai 28 persen, peningkatan produktivitas 7 sampai 17 persen, dan 

peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi sebesar 6 sampai 18 persen. 
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Program itu berlanjut dengan peningkatan alokasi anggaran yang cukup 

berarti, yaitu mencapai Rp330 miliar. Pada program ke-2 itu sebanyak 175 

perusahaan memanfaatkan bantuan senilai Rp181,7 miliar yang mendorong 

investasi untuk pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp1,17 triliun. 

Tahun 2009, Depperin meluncurkan kembali program restrukturisasi 

industri serupa untuk yang ketiga kali, senilai Rp240 miliar dengan berbagai 

penyempurnaan. 

Penyempurnaan itu, antara lain batas minimal investasi perusahaan yang 

mengikuti program itu senilai Rp500 juta untuk industri besar dan 

penyederhanaan proses administrasi untuk industri skala kecil dan menengah. 

Dari upaya Departemen Perdagangan menata kembali masuknya kain dan 

pakaian jadi, ada kenaikan penjualan domestik sekitar 15-20 persen. 

Berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pasar 

tekstil dalam negeri rata-rata sekitar empat triliun per bulan. Namun, sejak 

pemerintah memperketat impor, penjualan hasil produksi dalam negeri naik 

menjadi sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun. 

 Pemerintah mengeluarkan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang 

memperketat impor lima komoditas manufaktur, yaitu tekstil dan produk tekstil, 

alas kaki, elektronik, makanan dan minuman, serta mainan anak. 

Kondisi positif yang mendukung perkembangan industri : 

Bank Indonesia (BI) merevisi pertumbuhan ekonomi 2009 menjadi kisaran 4-

4,5% dari sebelumnya 3,5-4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal 111-2009 

diproyeksikan 4,2%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya 3,9% Deputi Gubernur BI 

Budi Mulya mengatakan, kenaikan proyeksi pertumbuhan itu seiring membaiknya 

perekonomian global yang berdampak pada ekonomi domestik. 
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Pada periode 2005-2009 penanaman modal di sektor industri pengolahan 

terealisasi rata-rata per tahun senilai 19,14 triliun rupiah untuk proyek penanaman 

modal dalam negeri dan US$ 4,33 miliar untuk proyek penanaman modal asing. 

Dengan asumsi kurs rata-rata US$ 10.000 rupiah, maka PMA yang diserap sektor 

industri pengolahan sekitar 43,29 triliun rupiah per tahun. Bila dijumlahkan, total 

investasi (PMA dan PMDN) yang tertanam di sektor industri pengolahan rata-rata 

sebesar 62,43 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut melebihi sasaran investasi 

sektor industri pengolahan pada RPJMN yaitu antara 40 sampai 50 triliun rupiah. 

(www.sekneg.go.id). 

 Langkah yang dilakukan manajemen perusahaan dalam menghadapi 

kebangkrutan: 

1. Mencari sumber-sumber pendanaan baik dari perbankan, maupun investor 

2. Menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin baru 

3. Mengalihkan target penjualan ke pasar domestic 

4. Menunda proyek tertentu. 

5. Memperluas pasar, penghematan biaya, meningkatkan pengawasan, lebih 

berorientasi pada kebutuhan konsumen, serta menerapkan manajemen resiko 

yang baik. 

6. Pengurangan jumlah karyawan terjadi pada seluruh perusahaan kesulitan. Ini 

terjadi karena alasan efisiensi. Pabrik, divisi, dan lini produksi yang ditutup, 

operasi yang dihentikan membuat perusahaan FD harus mengurangi jumlah 

karyawannya. 

7. Restrukturisasi hutang Kesepakatan negosiasi dengan kreditur biasanya 

berupa perpanjangan masa jatuh tempo hutang, penghapusan sebagian hutang, 

mengkonversi sebagian pinjaman menjadi obligasi konversi dan atau creditor 

equity stake. 
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8. Perusahaan akan menerbitkan saham baru kepada kreditur tidak terjamin 

(bank, wesel, sewa guna usaha) dan investor baru yang akan memberikan 

pinjaman modal kerja. 

9. Untuk melunasi hutang manajemen terkadang terpaksa menjual aset 

(Khaira amalia fachrudin, USU Press 2008) 

Berbagai kondisi dan berbagai kebijakan pemerintah maupun langkah-

langkah manajemen perusahaan secara bertahap berhasil memperbaiki kondisi 

perusahaan, seperti yang disajikan dalam Table 4.2.2.1 

Tabel Pertambahan Nilai Sektor Tekstil Tahun 2001-2008 

Dalam jutaan Rupiah 

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pertambahan nilai 16659 22558 23473 26381 26233 37529 39336 49093

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

Sampai saat ini perusahaan tekstil dan garment masih mengalami 

permasalahan keuangan, namun dari tahun ke tahun manajemen perusahaan berhasil 

meningkatkan nilai perusahaan, jika perusahaan dapat megambil langkah-langkah 

yang tepat maka perusahaan akan mampu mengatasi permasalahan yang saat ini 

dihadapi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat di ambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dari perhitungan rasio keuangan Z-Score Altman maupun  Z-Score Foster  

pada tahun 2005 sampai tahun 2007 diperoleh nilai Z-Score yang masih 

rendah di bawah nilai cut off baik untuk Z-Score Altman dan Z-Score 

Foster sehingga sebagian besar perusahaan textile dan garment di Bursa 

Efek Indonesia masuk dalam kategori perusahaan yang bangkrut.  

2. Hasil uji regresi, koefisien determinasi (R Square) menunjukkan hasil 

yang berarti bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh nilai Z-Score 

namun masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi return saham 

selain variabel nilai Z-Score. 

3. Secara teoritis penelitian ini telah memperkuat sekaligus merupakan ruang 

lingkup penggunaan metode Altman dan Foster, karena dari hasil 

penelitian terbukti bahwa metode Altman dan Foster tersebut dapat 

diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan pada perusahaan textile dan garment. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas saran yang dapat direkomendasikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menentukan prediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan metode Z-Score Altman dan Z-Score 

Foster di tahun-tahun kedepan, apakah masih konsisten dengan keadaan 

sekarang atau tidak. 

2. Untuk dapat mendapat kontribusi yang lebih besar bagi peneliti 

selanjutnya, agar menambah jangka waktu penelitian dan membandingkan 

dua atau lebih kondisi ekonomi yang berbeda, sehingga dapat diketahui 

seberapa lama dan sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi 

variable dependen dengan lebih jelas.  

3. Perlu adanya penambahan variabel-variabel independen penelitian yang 

lain. Hal ini perlu dilakukan melihat hasil dari regresi dimana adjusted R 

square mengindikasikan bahwa masih banyak variabel independen lain 

yang mempengaruhi return saham seperti kualitas dan reputasi 

manajemen, struktur permodalan, struktur hutang, tingkat laba yang di 

capai, kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, faktor 

ekonomi dan sebagainya.   

4. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya.  
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RASIO ALTMAN 2005 
 

PERUSAHAAN WCTA RETA EBITTA MVEBVL STA 

PT POLYCHEM INDONESIA TBK 0,2778 -0,2009 0,0214 279,3051 0,0217 

PT ARGO  PANTES TBK 0,1651 -0,6291 -0,3809 25,6152 -0,0445 

PT CENTURY TEXTILE TBK 0,4359 -0,1846 -0,1253 0,0665 0,0669 

PT ERATEX DJAJA TBK 0,4070 0,1351 -0,0637 0,3358 0,0031 

PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK 0,2299 -0,7031 0,0917 0,5861 -0,0239 

PT PANASIA IDOSYNTEX TBK 0,1566 0,1124 0,01559 0,2077 0,0186 

PT INDORAMA SYNTETICS TBK 0,3870 -0,4356 -0,0337 0,2709 0,0589 

PT KARWELL INDONESIA TBK 0,1868 -0,8301 -0,0726 0,9539 -0,0082 

PT HANSON INTERNASIONAL TBK 0,1709 -0,3474 -0,1734 0,1565 0,0016 

PT APAC CITRA CENTERTEC TBK 0,3114 -0,3525 -0,1927 0,1260 -0,0827 

PT PANASIA FILAMENT INTI TBK 0,5988 0,1006 0,1175 0,0663 0,0516 

PT PAN BROTHER TEX TBK 0,1166 -1,9320 -0,4481 0,0761 -0,1439 

PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK 0,1242 0,3843 0,2058 0,8086 0,0512 

PT RODA VIVATEX TBK 0,4504 -0,1459 0,3936 0,8385 0,1315 

PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 0,3024 -0,0460 -0,2316 0,1333 -0,0124 

PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE 
TBK 

0,2729 -0,1522 -0,2715 0,1639 -0,0494 
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RASIO ALTMAN 2006 
 

PERUSAHAAN WCTA RETA EBITTA MVEBVL STA 

PT POLYCHEM INDONESIA TBK 0,2367 0,2807 -0,1818 0,2986 -0,0794 

PT ARGO  PANTES TBK 0,1284 -0,7214 -0,1215 0,0264 -0,0425 

PT CENTURY TEXTILE TBK 0,3075 0,3184 0,2139 0,0226 0,0763 

PT ERATEX DJAJA TBK 0,4351 -0,196 -0,0441 0,0633 0,0091 

PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK 0,4383 0,0680 -0,4099 0,3465 -0,0490 

PT PANASIA IDOSYNTEX TBK 0,2150 -0,6570 0,0060 0,7115 0,0025 

PT INDORAMA SYNTETICS TBK 0,1635 0,1073 0,0150 0,1884 0,0111 

PT KARWELL INDONESIA TBK 0,3452 -0,8626 -0,7191 0,3674 -0,1997 

PT HANSON INTERNASIONAL TBK 0,1111 -1,0527 -0,4190 0,9361 -0,1162 

PT APAC CITRA CENTERTEC TBK 0,1643 -0,3716 0,0114 0,1930 0,0044 

PT PANASIA FILAMENT INTI TBK 0,2308 -0,4228 -0,2271 0,2256 -0,1143 

PT PAN BROTHER TEX TBK 0,5432 0,0828 0,0850 0,0424 0,0360 

PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK 0,1587 -2,0166 -0,0409 0,0806 -0,1136 

PT RODA VIVATEX TBK 0,0775 0,3104 0,2302 0,2904 0,0460 

PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 0,4484 -0,0555 0,3569 0,6084 0,1227 

PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK 0,3122 -0,0140 -0,0882 0,1342 -0,0222 

PT TEIJIN INDONESIA FIBER TBK 0,3177 -0,3039 -0,6107 0,1302 -0,0987 
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RASIO ALTMAN 2007 
  

PERUSAHAAN WCTA RETA EBITTA MVEBVL STA 
PT POLYCHEM INDONESIA TBK 0,272 -0,2521 0,0322 287,4406 0,0227 

PT ARGO  PANTES TBK 0,1573 -0,8391 -0,2007 0,045 -0,0174 

PT CENTURY TEXTILE TBK 0,3089 0,1365 -0,2772 0,0126 -0,0438 

PT ERATEX DJAJA TBK 0,453 -0,2135 -0,3277 65,6063 0,0414 

PT EVER SHINE TEKTILE INDUSTRY TBK 0,4456 0,0428 -0,1216 0,3139 0,0068 

PT PANASIA IDOSYNTEX TBK 0,2295 -0,5853 0,008 0,5528 0,0137 

PT INDORAMA SYNTETICS TBK 0,2553 0,0947 0,0153 0,17431 0,0157 

PT KARWELL INDONESIA TBK 0,4346 -0,8974 0,1001 0,3808 0,0700 

PT HANSON INTERNASIONAL TBK 0,0877 -1,564 -0,8108 0,9518 -0,1298 

PT APAC CITRA CENTERTEC TBK 0,2075 0,3738 -0,1100 0,1700 0,0209 

PT PANASIA FILAMENT INTI TBK 0,2473 -0,5414 -0,4113 0,2264 -0,0981 

PT PAN BROTHER TEX TBK 0,5684 0,0796 0,1102 0,0271 0,0593 

PT POLYSINDO EKA PERKASA TBK 0,1875 -2,3247 -0,6119 0,0765 -0,0831 

PT RODA VIVATEX TBK 0,0761 0,3345 0,2028 0,2698 0,0462 

PT RICKY PUTRA GLOBALISANDO TBK 0,4585 0,0111 0,3118 0,5658 0,1107 

PT SUNSON TEXTILE MANUFACTURE TBK 0,3428 -0,0494 -0,1155 0,1305 0,0208 

PT TEIJIN INDONESIA FIBER TBK 0,3214 0,4212 -0,3938 0,1499 -0,0555 

 


