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ABSTRACT 
 

 
 The business of furniture is one of the businesses that is very valeuble 
this time, because the Indonesian furniture product is famous in other countries. 
Many furniture industries in Surakarta shows that the business of furniture 
industries is very valuable. The aim of this research is to know the change of 
finance position of funiure industries in Surakarta in the period of 2005 and to 
know the development of furniture industry whether it is improving or decreasing 
and also to know the real finance of furniture industry in Surakarta. So, the result 
of this research can be applied, the method and knowledge we get can try, analize  
the problem then solve the problem. It can be an input for all furniture industry in 
Surakarta, it can be used to make policy for further period, it shows the real 
finance of furniture industry in Surakarta so it can be used for the next 
experiment. 
 The research is done with analizing the finance ratio and Z-score. Based 
on the research can be known that the CV Aclass with z-score 2,06 > 1,20 it is no 
almost  bankrupt, Aulya with z-score 4,85 > 2,90 there is no bankrupt, PT Ekajati 
with z-score 2,22 > 1,20 it is no almost  bankrupt, PT Fajar Mulia with z-score 
1,89 > 1,20 it is no almost  bankrupt, PT Indonesia Antique with z-score 2,20 > 
1,20 it is no almost  bankrupt, CV Pradipta with z-score 3,35 > 2,90 there is no 
bankrupt, Pindi Mulya Abadi with z-score 3,38 > 2,90 there is no bankrupt, 
Maebel iskandar with z-score 2,13 > 1,20 it is no almost  bankrupt, Solo Etnic 
with z-score 2,73 > 1,20 it is no almost  bankrupt, Sidik Mebel with z-score 1,643 
> 1,20 it is no almost  bankrupt, so it can describe that furnitute industry in 
Surakarta is good. 
 
Key word : liquidity, solvability, activity, profitability, finance ratio, z-score 
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ABSTRAK 
 
 

Usaha di bidang furniture merupakan salah satu bidang bisnis yang sangat 
menjanjikan sekarang ini. Karena hasil kerajinan furniture di Indonesia sudah 
terkenal sampai di Mancanegara, terutama di kawasan Eropa. Semakin 
menjamurnya industri-industri furniture yang ada di Surakarta merupakan salah 
satu bukti bahwa bisnis pada bidang industri furniture sangat menguntungkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan posisi keuangan 
pada industri furniture di Surakarta pada periode tahun 2005 dan untuk 
mengetahui perkembangan industri furniture apakah mengalami kemajuan atau 
kemunduran serta untuk mengetahui kesehatan keuangan pada industri furniture di 
Surakarta. Sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan metode 
atau ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa 
permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya, sebagai masukan bagi 
seluruh industri furniture di Surakarta pada umumnya dan sebagai kajian 
penetapan kebijaksanaan untuk periode berikutnya serta menunjukkan secara rinci 
kinerja keuangan industri furniture di Surakarta sehingga bisa dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian lain yang serupa. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan 
analisis Z-skor. Berdasarkan hasil peneletiian diketahui bahwa CV. Aclass dengan 
Z-skore 2,06<2,90 mengindikasikan rawan kebangkrutan, CV. Aulya dengan Z-
skore 4,85>2,90 mengindikasikan tidak adanya kebangkrutan, PT. Ekajati dengan 
Z-skore 2,22<2,90 mengindikasikan rawan kebangkrutan, PT. Fajar Mulia 
Pradipta dengan Z-skore 1,89<2,90 mengindikasikan rawan kebangkrutan, PT. 
Indonesia Antique dengan Z-skore 2,02<2,90 mengindikasikan rawan 
kebangkrutan, CV. Pradipta dengan Z-skore 3,35>2,90 mengindikasikan tidak 
kebangkrutan, Pindi Mulya Abadi dengan Z-skore 3,38>2,90 mengindikasikan 
tidak adanya kebangkrutan, Maebel Iskandar dengan Z-skore 2,13<2,90 
mengindikasikan rawan kebangkrutan, Solo Ethnic dengan Z-skore 2,73<2,90 
mengindikasikan rawan kebangkrutan dan Sidik Mebel dengan Z-skore 
1,643<2,90 mengindikasikan rawan kebangkrutan, dengan demikian dapat 
menggambarkan bahwa keadaan industri furniture di kota Surakarta kurang baik.  
 
Kata Kunci:Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, Rasio Keuangan,           

Z-Skore.                                                                                                                              
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha di bidang furniture merupakan salah satu bidang bisnis yang 

sangat menjanjikan sekarang ini. Karena hasil kerajinan furniture di Indonesia 

sudah terkenal sampai di Mancanegara, terutama di kawasan Eropa. Semakin 

menjamurnya industri-industri furniture yang ada di Kota Surakarta 

merupakan salah satu bukti bahwa bisnis pada bidang industri furniture sangat 

menguntungkan. Tetapi dengan adanya kenaikan harga BBM dunia, hal itu 

sangat mempengaruhi kesehatan keuangan pada hampir semua sektor industri, 

dan salah satu sektor industri yang terkena pengaruh dari kenaikan BBM 

adalah industri furniture. 

Laporan keuangan merupakan refleksi dari banyaknya transaksi yang 

ada. Transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial 

dicatat, dikelompokkan dan diringkas dengan cara yang setepat-tepatnya 

dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan 

laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan 

pihak-pihak yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan terhadap 

data keuangan, sehingga laporan keuangan dibuat secara obyektif dan dapat 

dipercaya. Laporan keuangan yang disusun pada akhir periode berisi tentang 

laporan pertanggung jawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya usaha. 
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Dengan laporan keuangan dapat digunakan untuk pengukuran kesehatan 

industri. 

Pada prinsipnya analisis rasio adalah untuk mengadakan penilaian 

terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan sebuah industri. Dengan 

menggunakan laporan keuangan yang dibandingkan termasuk data tentang 

perubahan yang terjadi dalam rupiah dan prosentase sehingga penganalisa 

dapat menyadari beberapa rasio secara individual dapat membantu dalam 

menganalisis dan mengintepretasikan posisi keuangan sebuah industri. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu 

jumlah dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisis beberapa 

rasio ini dapat menjelaskan keadaan posisi keuangan sebuah industri. Rasio-

rasio dapat bermanfaat menunjukkan kondisi keuangan atau kinerja 

operasional dan membantu menggambarkan kecenderungan serta pola 

perubahan tersebut yang pada gilirannya dapat menunjukkan kepada analisis 

resiko dan peluang bagi industri. 

Z-Skor Altman merupakan salah satu metode untuk memprediksi 

kebangkrutan di sebuah industri. Teori ini mengatakan bahwa potensi 

kebangkrutan dan tingkat kesehatan keuangan yang dimiliki oleh industri bisa 

diprediksi sebelum industri tersebut dinyatakan bangkrut dan bisa diketahui 

dengan menganalisa tingkat kesehatan keuangan industri. Kebangkrutan suatu 

industri dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, dengan cara 

menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat 

yang sangat penting  untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
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posisi keuangan industri serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan 

dengan pemilihan strategi industri yang akan diterapkan. Dengan melakukan 

analisis laporan keuangan industri, maka pimpinan industri dapat mengetahui 

keadaan serta perkembangan finansial industri serta hasil yang telah dicapai di 

waktu lampau dan di waktu yang sedang berjalan. Selain itu dengan 

melakukan analisis keuangan di waktu lampau, maka dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan industri serta hasil-hasilnya yang dianggap telah cukup 

baik, dan mengetahui potensi kebangkrutan industri. 

Tujuan dari didirikannya sebuah industri adalah bagaimana 

memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada dengan seoptimal 

supaya industri mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah 

kondisi yang penuh ketidakpastian. Kelangsungan hidup industri dapat diukur 

melalui laporan keuangan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan yang 

dibuat oleh perusahaan. 

Analisis terhadap laporan keuangan dimaksudkan sebagai suatu upaya 

atau aktivitas untuk membuat informasi dalam suatu laporan keuangan yang  

komplek ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 

Dengan menganalisis laporan keuangan industri dapat memperluas dan 

mempertajam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Tingkat kesehatan industri penting artinya bagi industri itu untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan 

untuk memperoleh laba dapat ditingkatkan dan untuk menghindari adanya 

potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, 
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maka akan dapat dinilai kemampuan industri untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya, struktur modal industri, distribusi aktivanya, 

keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha atau pendapatan yang telah 

dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar serta memprediksi potensi 

kebangkrutan yang akan dialami.  

Berdasarkan kemampuan insdustri itu maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Kesehatan Keuangan pada Industri 

Furniture di Kota Surakarta dengan Rasio Keuangan dan Model Z-Skor. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mengetahui kondisi keuangan pada industri furniture di Kota 

Surakarta, peneliti dapat menganalisis dan meneliti perkembangan keuangan 

berdasarkan neraca dan laporan rugi laba yang sudah dibuat dari laporan 

keuangan perusahaan, maka perumusan masalah yang dapat diambil dalam 

penelitian adalah “Apakah kondisi keuangan Perusahaan Furniture di Kota 

Surakarta sehat atau tidak sehat dilihat dari rasio keuangan dan model Z-Skor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan pada industri furniture di 

Kota Surakarta pada periode tahun 2005. 

2. Untuk mengetahui perkembangan industri furniture apakah mengalami 

kemajuan atau kemunduran. 
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3. Untuk mengetahui kesehatan keuangan pada industri furniture di Kota 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan metode atau ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dan untuk menganalisa permasalahan yang 

ada serta mencari penyelesaiannya. 

2. Bagi industri, hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai masukan bagi 

seluruh industri furniture di Kota Surakarta pada umumnya dan sebagai 

kajian penetapan kebijaksanaan untuk periode berikutnya. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa menunjukkan secara rinci kinerja 

keuangan industri furniture di Kota Surakarta sehingga bisa dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang serupa. 

4. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan terutama dalam 

masalah kesehatan keuangan sebuah perusahaan. 
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