
SARI 

Aprilia Nugraheni. 2005. Analisis Ketepatan Prediksi Potensi Kebangkrutan 
Melalui Altman Z-Score dan Hubungannya Dengan Harga Saham Pada Perusahaan 
Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Jakarta. Jurusan Ekonomi. Program Studi 
Akuntansi . Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.    95 h. 
Kata Kunci : Altman Z-Score, Kebangkrutan, Harga Saham 
Perbankan adalah salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. 
Perkembangan baru dunia perbankan Indonesia dimulai pada tahun 1997 dimana 
terjadi krisis ekonomi yang parah yang berdampak negatif pada perusahaan perbankan 
yang bahkan beberapa perusahaan harus mengalami kebangkrutan. Indikator 
kebangkrutan dapat dilihat melalui informasi keuangan yang terdapat dalam laporan 
keuangan. Dan prediksi mengenai potensi kebangkrutan yang mungkin dialami 
perusahaan dapat menggunakan model Altman Z-Score. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana metode 
Altaman Z–Score  digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan bank ? (2) 
Bagaimana hubungan antara potensi kebangkrutan bank dengan harga saham di 
perusaaan-perusahaan perbankan tersebut ?. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk 
membuktikan bahwa metode Altman Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi 
potensi kebangkrutan bank (2) Untuk mengetahui hubungan antara potensi 
kebangkrutan bank dengan harga saham di perusahaan-perusahaan tersebut. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta pada tahun 1999-2003. Dua variabel yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah Altman Z-Score dan harga saham. Alat pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah dengan metode dokumentasi yang diambil dari laporan keuangan 
perbankan dan buku-buku yang menunjang. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Altman Z-Score dan Korelasi Product Moment dari 
Pearson. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut nilai Z-
Score yang dimiliki oleh semua perusahaan perbankan masih dibawah 1,2 sehingga 
berada di wilayah ketiga yaitu yang diprediksi mengalami kebangkrutan.Namun 
pelaksanaan di Indonesia banyak kebijakan dari pemerintah dan banyak faktor yang 
mempengaruhinya sehingga bank yang diprediksi bangkrut kenyataanya masih 
menjalankan kegiatan operasi perbankan. Hasil penelitian yang lain menunjukkan 
bahwa potensi kebangkrutan Altman Z-Score berhubungan dengan harga saham 
dengan adanya korelasi sebesar 22,6 % dengan taraf kepercayaaan 95 %.  
 Simpulan hasil penelitian ini bahwa Altman Z-Score bisa diterapkan untuk 
memprediksi potensi kebangkrutan di Indonesia walaupun banyak perusahaan yang 
masih aktif yang dikarenakan oleh kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan peneliti lanjutan agar dapat 
menyempurnakan penelitian selanjutnya.  
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