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ANALISIS PENGGUNAAN METODE ALTMAN Z-SCORE UNTUK 

MENGUKUR KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN 

(Studi Kasus pada Perusahaan BUMN Sektor Aneka Industri dan 

Pengolahannya Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan metode Altman Z-

Score untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan pada perusahaan BUMN 

sektor aneka industri dan pengolahannya yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang dapat diakses melalui 

website dan website perusahaan sampel periode 2018-2020. Teknik yang 

digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling yang menghasilkan sampel 3 perusahaan terpilih untuk diteliti. Model 

Z-Score Altman yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

Altman modifikasi yang digunakan untuk perusahaan yang telah go public. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan nilai Z-Score pada perusahaan 

BUMN sektor aneka industri dan pengolahannya yang terdaftar di BEI periode 

2018-2020 tersebut, menunjukkan bahwa tidak terjadi trend kebangkrutan yang 

signifikan, terhitung hanya ada satu perusahaan yang masuk dalam kondisi 

keuangan perusahaan yang Distress, sedangkan dua perusahaan lainnya masuk 

kedalam kondisi keuangan perusahaan Non Distress. Hal tersebut 

membuktikan bahwa lebih banyak perusahaan BUMN sektor aneka industri 

dan pengolahannya yang mempunyai kinerja perusahaan yang sangat baik dan 

efisien. 

Kata Kunci: Altman Z-Score, kondisi keuangan perusahaan 

 

Abstrack 

This study aims to analyze the use of the Altman Z-Score method to measure 

the financial condition of companies in state-owned companies in the various 

industrial and processing sectors listed on the IDX for the 2018-2020 period. 

This research is a quantitative study using secondary data in the form of 

company financial statements that can be accessed through the website and 

website of the sample companies for the 2018-2020 period. The technique used 

in determining the sample in this study is a purposive sampling technique 

which produces up to 3 companies selected for research. The Altman Z-Score 

model that will be used in this study is the modified Altman model used for 

companies that have go public. The results of the study show that the 

acquisition of the Z-Score value in state-owned companies in the various 

industrial and processing sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for 

the 2018-2020 period, shows that there is no significant bankruptcy trend, there 

is only one company that is in a distressed financial condition. while the other 

two companies entered the financial condition of the Non Distress company. 

This proves that there are more state-owned companies in the various industrial 

and processing sectors that have very good and efficient company 

performance. 

Keywords: Altman Z-Score, company's financial condition 
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan didirikan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Seluruh kegiatan 

operasional perusahaan tercermin di dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat 

dari penggunaan laporan keuangan adalah sebagai alat komunikasi antara manajemen 

dengan stakeholder. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan laporan 

keuangan dalam memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam pengambilan 

keputusan dan penetapan strategi. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan adalah menghindari dari kondisi 

kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan yang sehat yang dapat dikatakan 

terhindar dari kondisi kebangkrutan. Kondisi ekonomi yang berubah-ubah 

mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan. Masuknya perdagangan MEA 

menyebabkan persaingan perusahaan semakin ketat dan banyaknya perusahaan-

perusahaan asing yang masuk ke Indonesia menyebabkan persaingan antar 

perusahaan semakin meningkat. 

Untuk mendapatkan sumber dana atau pembiayaan alternatif pada umumnya 

perusahaan Go Public memanfaatkan keberadaan pasar modal. Dengan adanya pasar 

modal dapat dijadikan sebagai alat untuk mencerminkan kinerja dan kondisi 

keuangan perusahaan. (Fatmawati, 2012) Laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 

perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang sangat berguna untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat sehingga diperlukan alat analisis 

yang menghubungkan beberapa sekaligus untuk menilai kondisi keuangan 

perusahaan. (Febrianasari, 2012) 

Laporan keuangan mencerminkan sehat atau tidaknya kondisi keuangan suatu 

perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui mengenai hal ini adalah dengan 

menggunakan metode Altman Z-Score. Altman Z-Score merupakan salah satu teknik 

dalam menganalisis laporan keuangan. Altman Z-Score mengkategorikan kondisi 

suatu perusahaan ke dalam tiga bagian yaitu (1) Tidak Bangkrut, (2) Rawan 

Bangkrut (Gray Area), dan (3) Bangkrut yang berdasarkan hasil perhitungan dengan 

mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang dimasukkan ke dalam rumus 

Altman Z-Score. 
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Berbagai metode analisis dikembangkan untuk memprediksi awal 

kebangkrutan perusahaan. Salah satu rumusan matematis untuk memprediksi 

kebangkrutan dengan tingkat kepastian yang cukup akurat dengan persentase 

keakuratan 95% dan termasuk dalam penelitian yang paling popular karena sering 

digunakan oleh banyak peneliti dalam melakukan penelitian serupa yaitu penelitian 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yang telah dikembangkan oleh seorang 

professor bisnis dari New York University AS Edward I. Altman, pada tahun 1968. 

Altman berusaha mengkombinasikan beberapa rasio keuangan menjadi suatu model 

prediksi dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dari penelitiannya tersebut, Altman 

menggunakan lima rasio keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan go public 

yaitu Modal Kerja terhadap Total Aktiva, Laba Ditahan terhadap Total Aktiva, EBIT 

terhadap Total Aktiva, Nilai Pasar Ekuitas terhadap Total Hutang, dan Penjualan 

terhadap Total Aktiva. Dari hasil perhitungan akan diperoleh nilai Z (Z-Score) yang 

dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi sehat, 

rawan atau dalam kondisi bangkrut. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis analisis dan data yang bersifat kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan desain survey explanatory yaitu dengan menggunakan 

analisis hubungan antara variabbel satu dengan variabel lainnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan BUMN sektor aneka industri dan pengolahannya 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2020. Peusahaan BUMN sektor aneka 

industri dan pengolahannya yang terdaftar di BEI sebanyak 3 perusahaan, seluruhnya 

masuk dalam pengambilan populasi penelitian. Teknik penentuan sample dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

(dokumenter). Sumber data berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui www.idx.co.id dan melalui 

website perusahaan sampel periode 2018-2020. 

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Z-

Score Altman untuk perusahaan yang telah go public, dengan rumus sebagai berikut: 

http://www.idx.co.id/
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Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 

Kriteria nilai cut off perusahaan yang sehat dan bangkrut dilandaskan pada 

nilai Z-Score Altman ini yaitu: 

a. Jika nilai indeks Z < 1,1 maka perusahaandiprediksi bangkrut. 

b. Jika nilai indeks 1,1 < Z < 2,6 maka termasuk grey area. 

c. Jika nilai indeks Z > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil dari masing-masing analisis rasio 

3.1.1 Modal Kerja Terhadap Total Aset (X1) 

Hasil dari perhitungan nilai rasio modal kerja terhadap total aset perusahaan atas 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN sektor aneka 

industri dan pengolahannya periode 2018-2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 1. Working Capital To Total Assets 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS -0,1421 -0,5485 0,0022 

2. SMBR 0,1303 0,1083 0,0489 

3. SMGR 0,1557 0,0553 0,052 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

3.1.2 Laba Ditahan Terhadap Total Aset (X2) 

Hasil dari perhitungan nilai rasio laba ditahan terhadap total aset perusahaan atas 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN sektor aneka 

industri dan pengolahannya periode 2018-2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Retained Earnings to Total Assets 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS 0,5446 0,7149 0,6664 

2. SMBR 0,2269 0,2275 0,2098 

3. SMGR 0,5634 0,3730 0,4107 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

(1) 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.1.3 Laba Sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aset (X3) 

Hasil dari perhitungan nilai rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset 

perusahaan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan 

BUMN sektor aneka industri dan pengolahannya periode 2018-2020 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3. EBIT to Total Assets 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS 0,0369 0,0051 0,0398 

2. SMBR 0,1275 0,1570 0,1255 

3. SMGR 0,1837 0,1593 0,1489 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

 

3.1.4 Nilai Buku Ekuitas terhadap Nilai Buku Total Utang (X4) 

Hasil dari perhitungan nilai buku ekuitas terhadap nilai buku total utang perusahaan 

atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN sektor 

aneka industri dan pengolahannya periode 2018-2020 adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. MVE to BVTD 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS 0,4035 0,1214 0,1477 

2. SMBR 1,6826 1,6669 1,4630 

3. SMGR 1,7951 0,7381 0,8418 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

 

3.2 Hasil Perhitungan Analisis Model Altman Z-Score 

Hasil perhitungan dari masing-masing rasio yang sudah diketahui akan dikalikan 

dengan koefisien yang ditentukan sesuai dengan rumus model Z-Score untuk 

masing-masing perusahaan periode 2018-2020. Hasil perhitungan disajikan didalam 

tabel sebagai berkut: 

  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


6 
 

Tabel 5. Perhitungan Z-Score Tahun 2018-2020 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS 1,5147 -1,106 2,6092 

2. SMBR 4,2178 4,2572 3,384 

3. SMGR 5,9771 3,424 3,5643 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

Pada tabel di atas merupakan hasil perhitungan Z-Score perusahaan BUMN 

sektor aneka industri dan pengolahannya periode 2018-2020. Hasil tersebut 

didapatkan setelah perhitungan masing-masing rasio dengan nilai koefisien masing-

masing variabel. Nilai Z-Score paling rendah dari 2018 sampai 2020 adalah sebesar -

1,106 dan Z-Score tertinggi adalah sebesar 5,9771. 

3.3 Prediksi Kebangkrutan Berdasarkan Nilai Z-Score 

Kategori penilaian potensi kebangkrutan yaitu jika Z-Score < 1,1 diklasifikasikan 

sebagai wilayah menuju kebangkrutan (Financial Distress) yang diprediksi 

mengalami kesulitan keuangan sangat parah sehingga berpotensi bangkrut. Jika Z-

Score 1,1 – 2,6 diklasifikasikan sebagai wilayah tidak aman (Grey Area) yang 

diprediksi mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan jika Z-Score  > 2,6 

diklasifikasikan sebagai wilayah aman (Non Distress). Penjelasan lebih lanjut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 6. Kondisi Perusahaan Tahun 2018-2020 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun 

2018 2019 2020 

1. KRAS grey area distress grey area 

2. SMBR non distress non distress non distress 

3. SMGR non distress non distress non distress 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas perusahaan SMBR dan SMGR berada dalam kondisi 

aman (Non Distress) selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018-2020. Dengan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan SMBR dan SMGR berada di posisi 

yang sangat aman dari ancaman kebangkruan paling tidak untuk tiga tahun kedepan. 

Perusahaan KRAS pada tahun 2018 berada dalam kondisi Grey Area, 

sedangkan di tahun 2019 mengalami kondisi Distress, dan kembali di tahun 2020 

berada dalam posisi Grey Area. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih 

belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperbaiki kinerja perusahaan, 

dengan hasil tersebut perusahaan KRAS masih akan terancam diprediksi rawan 

bangkrut untuk tiga tahun kedepan. 

3.4 Rekapitulasi Hasil Analisis Diskriminan Semua Perusahaan 

Berikut sajian ringkasan perolehan nilai Z-Score pada masing-masing perusahaan 

berdasarkan peringkat perolehan nilai Z-Score dari yang terbaik sampai terburuk. 

Tabel 7. Daftar Peringkat Perolehan Nilai Z-Score Perusahaan BUMN Sektor 

Aneka Industri dan Pengolahannya Yang Terdaftar di BEI periode 2018-2020 

 

No. 

 

Kode Perusahaan 

Tahun  

Rata-rata 

 

Prediksi 2018 2019 2020 

1. SMGR 5,9771 3,424 3,5643 4,3218 Non Distress 

2. SMBR 4,2178 4,2572 3,384 3,9530 Non Distress 

3. KRAS 1,5147 -1,106 2,6092 1,0059 Distress 

 

Dalam peringkat perolehan nilai Z-Score pada perusahaan BUMN sektor aneka 

industri dan pengolahannya yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 tersebut, 

menunjukkan bahwa tidak terjadi trend kebangkrutan yang signifikan, terhitung 

hanya ada satu perusahaan yang masuk dalam kondisi keuangan perusahaan yang 

Distress, sedangkan dua perusahaan lainnya masuk kedalam kondisi keuangan 

perusahaan Non Distress. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih banyak perusahaan 

BUMN sektor aneka industri dan pengolahannya yang mempunyai kinerja 

perusahaan yang sangat baik dan efisien. Perusahaan yang masih tergolong Distress 

dalam kinerja keuangan perusahaannya harus lebih ekstra dalam melakukan 

perbaikan kinerja pada masing-masing komponen sumber daya dimiliki oleh 

perusahaan. Perbaikan kinerja yang tepat, akan membantu kelangsungan hidup 
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perusahaan untuk kedepannya dan resiko perusahaan mengalami kebangkrutan akan 

semakin kecil. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penggunaan metode Altman Z-

Score dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor aneka industri 

dan pengolahannya dalam periode 3 tahun (2018-2020) dapat diambil kesimpulan 

bahwa :  

Terdapat dua perusahaan yang diklasifikasikan masuk kedalam kategori aman 

(Non Distress) dalam mengurus kinerja keuangan perusahaan yaitu perusahaan 

SMGR dan SMBR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai indeks Altman Z-

Score dari kedua perusahaan tersebut diatas 2,6 rata-rata nilai indeks yang sudah 

ditetapkan. Kedua perusahaan tersebut dapat dipastikan tidak mengalami 

kebangkrutan bahkan untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun kedepan. 

Terdapat dua perusahaan yang diklasifikasikan masuk kedalam kategori aman 

(Non Distress) dalam mengurus kinerja keuangan perusahaan yaitu perusahaan 

SMGR dan SMBR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai indeks Altman Z-

Score dari kedua perusahaan tersebut diatas 2,6 rata-rata nilai indeks yang sudah 

ditetapkan. Kedua perusahaan tersebut dapat dipastikan tidak mengalami 

kebangkrutan bahkan untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun kedepan. 
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