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BAB.IV   

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Perusahaan pulp & kertas yang telah go public dan telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap mulai dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015, serta mempublikasikannya di Bursa Efek 

Indonesia. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pelaku industry 

pulp & kertas, diantaranya: 

1. Pelemahaman harga sebagai dampak dari lesunya pasar global 

2. Adanya isu lingkungan 

3. Biaya ganda yang dikeluarkan oleh pelaku industri setiap kali akan 

melakukan ekspor 

4. Mahalnya harga sumber energi 

Masalah-masalah tersebut membuat industri pulp & kertas berupaya keras untuk dapat 

bertahan dan tetap berproduksi, bahkan terdapat beberapa beberapa perusahaan yang 

sempat mengalami kerugian. Dengan  menggunakan metode Altman Z-Score dapat 

mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan. 

1. Alkindo Naratama Tbk 

Alkindo Naratama Tbk didirikan pada Tanggal 31 Januari 1989 dan 

mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada Tanggal 12 Juli 2011 

dengan harga sebesar Rp 225 per saham. Alkindo Naratama Tbk  merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industry manufaktur kertas yang 

memproduksi beberapa jenis produk. Dalam memasarkan hasil produknya 

Alkindo Naratama Tbk  memasarkan di dalam negeri dan luar negeri. 
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Bahan baku yang diperlukan untuk menunjang aktivitas produksi perseroan 

membelinya dari dalam negeri dan sebagian di impor, perseroan menjaga 

hubungan baik dengan pemasok dan miliki hubungan transaksi yang bersifat 

jangka panjang. 

2. Fajar Surya wisesa Tbk 

Fajar Surya Wisesa Tbk berdiri pada Tanggal 13 Juni 1987, perusahaan mulai 

beroperasi Tahun 1989 dan tercatat dibursa efek Indonesia tahun 1994. Fajar 

Surya Wisesa Tbk merupakan salah satu produsen kertas kemasan di Indonesia, 

memproduksi dan memasarkan produknya kedalam negeri maupun di luar 

negeri. Bahan baku yang digunakan hampir sekitar 50% berasal dari dalam 

negeri yaitu dari pengumpul kertas bekas, pembuat kardus boks, converter dan 

juga dari pengguna akhir. Bahan baku sisanya diimport dari beberapa negara 

tetangga seperti Singapura, Australia dan selandiabaru. 

Tahun 2015 Fajar Surya Wisesa Tbk mengalami rugi tahun berjalan sebesar 

Rp309 miliar, yang disebabkan oleh harga bakan baku yang terus meningkat, 

merosotnya angka permintaan dalam negeri, hasil penjualan menurun 9%, dan 

pendapatan yang berkurang. 

3. Indah Kiat Pulp&Paper Tbk 

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk berdiri pada 7 Desember 1976 dengan kode saham 

INKP. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha industri bubur kertas, kertas, dan kertas kemasan. Kegiatan 

perusahaan dimulai dari pengolahan kayu hingga menghasilkan pulp dan kertas 

serta pengolahan kertas bekas hingga menjadi kertas industri. Saat ini 

perusahaan memiliki fasilitas produksi di Perawang-Provinsi Riau, Serang serta 

Tanggerang. 
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Pada Tahun 2015, perseroan menghadapi berbagai tantangan yang berat seiring 

dengan keadaan ekonomi dunia yang tumbuh sebesar 2,4% dan pada Tahun 

2015 perusahaan mengekspor 50,4% produknya ke negara-negara di Asia, 

Timur Tengah, Amerika, Eropa, Afrika serta Australia. Sebesar 49,6% untuk 

memenuhi permintaan pasar domestik. 

4. Toba Pulp Lestari Tbk 

Perseroan didirikan pada Tanggal 26 April 1983, selanjutnya status perseroan 

berubah menjadi penanaman modal asing. Perseroan terletak di Medan, 

Sumatera Utara dengan pabrik yang berada di Deesa Sosor Ladang, 

Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera 

Utara. Berdasarkan dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan,  perusahaan 

bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas dan serat rayon. Perseroan 

saat ini memproduksi pulp yang dipasarkan ke pasar dalam negeri maupun 

pasar luar negeri. Perseroan juga memiliki konsesi tanah untuk menanam dan 

memanen kayu pembuatan pulp. 

Toba Pulp Lestari Tbk menghadapi tantangan di Tahun 2015 yang dikarenakan 

lesunya ekonomi global dan harga minyak dunia yang memburuk, hal tersebut 

berdampak pada turunnya penjualan perusahaan. Hal yang sama kemungkinan 

akan terjadi pada tahun selanjutnya yang akan mempengaruhi permintaan 

menjadi berkurang. 

5. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk didirikan pada Tahun 1978 dengan nama 

PT Petroneks, selanjutnya berganti nama menjadi PT Indhasana pada Tahun 

1979. Pada Tahun 2008, perseroan mengakuisisi PT Kertas Blabak dan PT 

Kertas Basuki Rachmat dan mendirikan PT Hutan Tanam Industri Basuki 

Rachmat untuk mendukung aktivitas produksi serta mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Indonesia dengan mengubah namanya menjadi PT Kertas Basuki 
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Rachmat Indonesia Tbk. Perseroan menjalankan aktivitas usahanya dalam 

bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. Perseroan melakukan beberapa 

kegian usaha yaitu ekspor-impor perdagangan kertas, karton, dan peralatannya, 

selanjutnya aktivitas usaha dalam bidang industri kertas, serta aktivitas usaha 

dalam bidang konsultan bidang bisnis, manajemen dan admisnistrasi. 

6. Kedawung Setia Industrial Tbk 

Kedawung Setia Industrial Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang industry berlapis enamel. Didirikan pada Tahun 1987, 

selanjutnya pada Tahun 1994 perseroan melakukan penyertaan saham ke PT 

Kedawung Setia Corrugated Carton Box Industrial, yang menjadikan perseroan 

memiliki Entitas Anak yang bergerak di bidang usaha kotak karton 

bergelombang dan egg tray. Pada Tahun 1996 perseoran mencatatkan saham di 

Bursa Efek Indonesia. 

Tahun 2015 Kedawung Setia Industrial Tbk menghadapi berbagai tantangan 

dimana terjadi perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian 

Indonesia. Melihat produk perseroan yang berkaitan dengan consumer goods 

dan jumlah penduduj Indonesia yang setiap tahun mengalami pertumbuhan 

perseroan meyakini bahwa perseroan memiliki prospek yang bagus untuk terus 

tumbuh dan berkembang. 

7. Suparma Tbk 

Perseroan adalah perusahaan kertas yang didirikan pada Tanggal 25 Agustus 

1976 dengan nama PT Supar Inpama, kemudian diubah menjadi PT Suparma 

pada Tanggal 7 Desember 1978. Suparma Tbk merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang usaha industry kertas dan kertas kemasan. Perusahaan 

memasarkan produknya ke pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pada 

Tanggal 14 Oktober 1994 mencatatkan seluruh sahamnya sejumlah 86.500.000 

ke dalam Bursa Efek Indonesia. 
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Pada Tahun 2015 perusahaan menghadapi beberapa tantangan dimana 

merupakan dampak dari pelemahan perekonomian global dan akibat dari 

depresiasi rupiah terhadap dolar AS. Kemampuan perseroan untuk membayar 

beban keuangan dari EBITDA nya,  mengalami penurunan menjadi 2,2X 

ditahun 2015 dari semula pada posisi 3,3X di tahun 2014. Selanjutnya rasio 

pinjaman terhadap EBITDA dan rasio pinjaman terhadp penjualan bersih yang 

mencerminkan kemampuan membayar pinjaman perseroan di tahun 2015 

sedikit memburuk menjadi 5,6X dan 71% dari semula sebesar 5,6X dan 70% 

di tahun 2014. 

8. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk didirikan pada Tanggal 2 Oktober 1972 dan 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 1990. Pabrik 

Kertas Tjiwi Kimia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri manufaktur kertas dan hasil-hasil produksi kertas. Pendapatan 

perusahaan sebagian besar diperoleh dari ekspor. Dalam upaya miningkatnya 

kinerjanya, perseroan menghadapi beberapa masalah yaitu, melambatnya 

pemulihan perekonomian global, permintaan pasar yang lemah, fluktuasi harga 

jual produk, harga bahan baku, fluktuasi kurs kurs mata uang dan tingginya 

kenaikan upah buruh yang empengaruhi biaya operasional dan kinerja 

perseroan. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4.2 Analisis Data 

1. Alkindo Naratama Tbk 

 

Tabel 4.1 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Alkindo Naratama TBbk 

Tahun 2011-2015 

Sumber: (data diolah) 

 

 

Pada tahun 2011 Alkindo Naratama Tbk memiliki nilai Z sebesar 

3,2864 dan berdasarkan titik cut off dapat disimpulkan perusahaan termasuk 

kedalam kondisi yang sehat atau tidak bangkrut. Hasil perhitungan Z tersebut 

dapat dikatakan kinerja perusahaan baik, dimana dapat dilihat melalui masing-

masing variabel bebas. Variabel  X1 (modal kerja/total aset)  pada tahun 2011 

adalah sebesar 0,0115  yang dapat dikatakan kecil, ini karena modal kerja 

perusahaan yaitu  10.267.087.334 lebih kecil dari total aset yang dimiliki 

perusahaan yaitu 164.522.710.978. Variabel X2 (laba ditahan/total aset) dengan 

nilai 0,0387 yang dapat dikatakan sedikit lebih besar dibandingkan dengan X1 

hal ini dikarenakan laba ditahan perusahaan 6.364.750.261 lebih kecil dari pada 

  

6,56 X1 
 
 
(working 
capital to 
total asset) 

3,2 X2 
 
 
(retained 
earnings to 
total asset) 

6,72 X3 
(Earnings 
before 
interest 
and taxes 
to total 
asset) 

1,05 X4 
(Market 
value of 
equity to 
book value 
of debt) 

Z-Score 
 
 
 

 
 
 
Titik 
cut-off 

 
 
 
Kriteria 
Z-Score 

Alkindo 
Naratama 
Tbk           

  

2015 0,1733 0,1452 0,0887 2,0722 4,3733 Z>2,6 SEHAT 

2014 0,1702 0,1102 0,0790 2,0480 4,1510 Z>2,6 SEHAT 

2013 0,1496 0,0968 0,1114 2,2464 4,3985 Z>2,6 SEHAT 

2012 0,1028 0,0843 0,0889 2,8535 4,5377 Z>2,6 SEHAT 

2011 0,0115 0,0387 0,0751 2,4595 3,2864 Z>2,6 SEHAT 
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total aset perusahaan yang sebesar 164.522.710.978. Variabel X3 (laba sebelum 

bunga dan pajak/ total aset) yang bernilai 0,0751 yang dapat dikatakan kecil 

namun lebih besar dari pada X1 dan X2, yang dikarenakan laba sebelum bunga 

dan pajak yang diperoleh oleh perusahaan adalah sebesar 12.350.756.847 lebih 

kecil dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 

sebesar 164.522.710.978. Variabel X4 (nilai pasar/nilai buku hutang) dengan 

niai 2,4595  yang menunjukkan nilai lebih besar dari pada X1, X2, dan X3 yang 

dikarenakan nilai pasar modal perusahaan yaitu 203.500.000.000 lebih besar 

dari pada nilai buku hutang perusahaan yang sebesar 82.739.679.642. 

Tahun 2012 ALDO memiliki nilai Z sebesar 4,538 dan berdasarkan titik 

cut off perusahaan termasuk kedalam kondisi sehat atau tidak mengalami 

kebangkrutan. Dapat dilihat dari nilai Z perusahaan pada tahun 2012 

mengalami peningkatan yang menandakan meningkatnya kinerja perusahaan. 

Peningkatan kinerja perusahaan dapat diketahui dari peningkatan variabel 

bebas X1, X2, X3, dan X4,  dimana peningkatan modal kerja sebesar 

19.071.993.093 serta peningkatan total aset sebesar 

184.896.742.887mengakibatkan X1 mengalami peningkatan. Laba ditahan 

perusahaan menunjukkan peningkatan sebesar 15.589.205.149 yang 

menyebabkan X2 juga mengalami peningkatan.  

Pada tahun 2013 nilai Z pada ALDO adalah 4,3985. Nilai Z pada tahun 

2013 mengalami penurunan dari sebelumnya namun berdasarkan titik cut off 

perusahaan masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa 

perusahaan berada dalam kategori yang sehat atau tidak bangkrut. Penurunan 

ini disebabkan oleh  turunnya nilai variabel bebas X4. Dimana komponen 

varibel  bebas X4 yaitu nilai pasar modal  menjadi  363.000.000.000dan 

nilai buku hutang 161.595.933.059. 

Tahun 2014 nilai Z pada perusahaan ALDO adalah 4,1510 dan 

berdasarkan titik cut off perusahaan berada dalam kondisi sehat atau tidak 

bangkrut, namun nilai Z perusahaan kembali mengalami penurunan seperti 
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tahun sebelumnya. Penurunan ini juga dapat diartikan bahwa kinerja 

perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang dapat di lihat 

melalui turunnya nilai variabel bebas X3 dan X4 penurunan pada varibel bebas 

X3 sangat disayangkan karena mengingat koefien X3 adalah koefien terbesar 

dibandingkan dengan koefisien variabel bebas yang lain. Perusahaan harus 

dapat meningkatnya kinerjanya agar nilai Z tidak kembali menurun pada tahun 

selanjutnya. 

Pada tahun 2015 nilai Z perusahaan ALDO  mengalami peningkatan 

setelah selama 2 tahun mengalami penurunan, nilai Z perusahaan adalah 

4,3733. Hasil ini dapat dicapai oleh perusahaan karena perusahaan mampu 

meningkatkan kinerjanya yang dalam komponen variabel bebas ini seperti 

modal kerja meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 63.445.525.953, laba 

sebelum bunga dan pajak meningkat menjadi 32.453.914.799, serta 

meningkatnya laba ditahan menjadi 53.134.794.033. Perusahaan harus mampu 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar nilai Z perusahaan tidak 

menurun serta tetap berada dalam kategori sehat atau tidak bangkrut. 
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2. Fajar Surya Wisesa Tbk 

Tabel 4.2 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Fajar Surya Wisesa 

Tbk Tahun 2011-2015 

  

X1 
 
(working 
capital 
to total 
asset) 

X2 
 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

X3 
(Earnings 
before 
interest 
and 
taxes to 
total 
asset) 

X4 
(Market 
value of 
equity to 
book 
value of 
debt) 

Z-Score 
 
 
 

  
 
 
Titik cut-
off 

  
 
 
kategori 

Fajar Surya 
Wisesa Tbk           

    

2015 -0,1744 0,3498 -0,0576 0,5664 0,2038  <1,1  BANGKRUT 

2014 -0,2261 0,0732 0,0164 1,0308 -0,0525  <1,1  BANGKRUT 

2013 0,0966 0,0554 0,0579 1,2133 2,4770  1,1≤Z≤2,6  RAWAN 

2012 -0,2148 0,1012 0,0020 1,6748 0,6925  <1,1  BANGKRUT 

2011 0,0560 0,1133 0,0369 3,4574 4,6151  >2,6  SEHAT 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk 

adalah sebesar 4,6151 hasil tersebut dapat dikatakan baik karena berdasarkan 

tituk cut off yang telah ditetapkan perusahaan dalam kondisi yang sehat atau 

tidak bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing variabel-variabel bebas 

akan kelihatan bagaimana kinerja perusahaan sehingga perusahaan mampu 

memperoleh hasil Z sebesar 4,6151. Varibel X1 (modal kerja/total aset) adalah 

sebesar 0,0560 hasil ini disebabkan karena modal kerja yaitu sebesar 

276.663.737.759 lebih kecil dibandingkan dengan total aset yaitu sebesar 

4.936.093.736.569. Varibel X2 (laba ditahan/total aset) adalah sebesar 0,1133 

hasil ini diperoleh dari laba ditahan sebesar 559.192.332.553 lebih kecil 

dibandingkan total aset. variabel X3 (laba sebelum bunga dan pajak/total aset) 

adalah sebesar 0,0369 hasil ini dapat dikatakan kecil karena hasil X3 lebih kecil 

dari pada X1 dan X2, hal ini dikarenakan hasil perolehan laba sebelum bunga 
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dan pajak yaitu sebesar 182076 lebih kecil dibandingkan dengan total aset. 

Variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) adalah sebesar 3,4574 hasil 

ini dapat dikatakan lebih besar dari pada  X1,X2,dan X3. Keadaan ini 

dikarenakan nilai pasar modal yaitu sebesar  10.840.763.443.125 lebih besar 

dari pada nilai buku hutang yaitu sebesar 3.134.396.282.692. 

Tahun 2012 nilai Z pada perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk adalah 

sebesar 0,6925 hasil tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya. Berdasarkan titik cut off  yang telah ditetapkan perusahaan 

termasuk ke dalam kategori bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing 

variabel-variabel bebasnya akan terlihat penurunan yang terjadi yang 

menyebabkan kondisi perusahaan dalam kategori bangkrut. Variabel X1 adalah 

sebesar -0,2148 hasil yang negatif ini dikarenakan modal kerja yang bernilai 

negative yaitu sebesar -1.198.367.247.845 hal tersebut disebabkan oleh aset 

lancar lebih kecil dibandingkan dengan hutang lancar.  Variabel X2 dengan 

nilai 0,1012 hasil tersebut hanya mengalami sedikit penurunan dari tahun 

sebelumnya. Variabel X3 turun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,0020 

dan variabel X4 juga mengalami hal serupa yaitu turun dari tahun sebelumnya 

menjadi 1,6748.  

Tahun 2013 nilai Z pada perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk adalah 

sebesar 2,4770 hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

yang bisa dikatakan lumayan baik karena berdasarkan titik cut off yang telah 

ditetapkan perusahaan termasuk kedalam daerah kelabu atau daerah rawan 

bangkrut mengalami satu peningkatan dimana tahun sebelumnya perusahaan 

dikategorikan bangkrut. Jika dilihat dari masing-masing komponen variabel 

bebasnya akan terlihat peningkatan yang dialami perusahaan. Variabel X1 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 0,0966. Variabel X2 

turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,0554. Variabel X3 naik menjadi 0,0579 

naiknya variabel X3 menguntungkan perusahaan kaerena veriabel X3 memiliki 
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koefisien yang paling besar dibandingkan variabel yang lain, kemudian variabel 

X4 juga turun menjadi 1,2133. 

Pada tahun 2014 nilai Z pada Fajar Surya Wisesa Tbk adalah -0,0525 

dimana perusahaan kembali mengalami penurunan yang kali ini penurunan 

tersebut dapat dikatakan adalah sebuah penurunan yang signifikan dari tahun 

sebelumnya dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan 

kembali masuk ke dalam kategori bangkrut seperti pada tahun2012. Penurunan 

nilai Z yang dialami perusahaan hingga memperoleh nilai Z yang negatif ini 

disebabkan oleh terjadinya penurunan pada komponen variabel bebas. Variabel 

X1 turun menjadi -0,2261 hal ini disebabkan hutang lancar yang lebih besar 

dari aset lancar dan mengakibatkan nilai modal kerja menjadi -43.029.949.988. 

Meskipun variabel X1 mengalami penurunan, variabel X2 mengalami 

peningkatan menjadi 0,0732. Variabel X3 turun menjadi 0,0164 dan variabel 

X4 juga turun menjadi 1.0308. 

Pada tahun 2015 nilai Z pada Fjar Surya Wisesa Tbk adalah 0,2038 

dimana hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan 

berdasrkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan berada dalam kategori 

bangkrut. Meskipun nilai Z mengalami peningkatan, variabel X3 mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya menjadi -0,0576 dimana nilai perusahaan 

mengalami kerugian sebesar -402.946.517.062, penurunan pada variabel X3 

sangat disayangkan mengingat variabel X3 memiliki koefisien yang paling 

besar dibandingkan dengan variabel yang lain. Perusahaan harus mampu 

meningkatkan kinerjanya agar nilai Z perusahaan tidak menurun serta dalam 

kategori sehat atau tidak bangkrut. 
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3. Indah Kilat Pulp & Paper Tbk 

Tabel 4.3 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Indah Kilat Pulp&Paper 

Tbk Tahun 2011-2015 

  

X1 
 
 
(working 
capital to 
total 
asset) 

X2 
 
 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

X3 
(Earnings 
before 
interest 
and taxes 
to total 
asset) 

X4 
(Market 
value of 
equity to 
book 
value of 
debt) 

Z-Score 
 
 
 

 
 
 
Titik 
Cut-off 

 
 
 
Kategori 

Indah Kiat 
Pulp dan 
Paper Tbk           

  

2015 0,0845 0,0598 0,0327 0,0085 0,9774 <1,1 BANGKRUT 

2014 0,0702 0,0320 0,0194 0,0116 0,7071 <1,1 BANGKRUT 

2013 0,0830 0,0146 0,0305 0,0142 0,8122 <1,1 BANGKRUT 

2012 0,1104 -0,0199 0,0052 0,0081 0,7029 <1,1 BANGKRUT 

2011 0,0126 -0,0272 0,0036 0,0174 0,0367 <1,1 BANGKRUT 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk adalah 

0,0367 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan berada dalam kondisi bangkrut. Apabila dilihat dari masing-

masing variabel bebasnya akan terlihat komponen-komponen variabel bebas 

mana saja yang menyebabkan nilai Z perusahaan sangat rendah. Variabel X1 

(modal kerja/total aset) dengan nilai 0,0126 yang dapat dikatakan kecil 

dikarenakan modal kerja sebesar 722.819.348.000 lebih kecil dari pada total 

aset sebesar 57.299.195.780.000. Varibel X2 (laba ditahan/total aset) dengan 

nilai -0,0272 yang dapat dikatakan sangat kecil, hal tersebut dikarenakan laba 

ditahan yang diperoleh oleh perusahaan  adalah -1.558.680.384.000 . Variabel 

X3 (laba sebelum bunga dan pajak / total aset) dengan nilai 0,0036. Hasil ini 

masih tergolong kecil mengingat koefisien X3 adalah paling besar jika 

dibandingkan dengan koefisien variabel bebas yang lainnya. Hal ini dapat 
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dikarenakan laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh oleh perusahaan 

adalah sebesar 208.019.920.000 lebih kecil dibandingkan dengan total aset. 

Variabel X4 (nilai pasar / nilai buku hutang) dengan nilai 0,0174 yang dapat 

dikatakan nilai variabel X4 merupakan nilai yang terbesar dibandingkan dengan 

variabel yang lainnya, yang dikarenakan nilai pasar modal adalah sebesar 

6.729.309.017.430. Nilai Z perususahaan akan membaik apabila perusahaan 

meningkatkan kinerjanya agar perolehan beberapa komponen variabel bebas 

dapat meningkat seperti modal kerja, laba ditahan, laba sebelum bunga dan 

pajak serta nilai pasar modal.  

Pada tahun 2012 nilai Z pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk adalah 

sebesar 0,7029 dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 

dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan berada dalam 

kondisi bangkrut. Apabila dilihat dari komponen-komponen variabel bebas 

akan tampak bahwa, modal kerja naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

6.553.068.900.000, laba ditahan naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar -

1.182.254.200.000 , laba sebelum bunga dan pajak naik dari tahun sebelumnya 

menjadi310.687.430.000 . Nilai pasar modal naik menjadi sebesar 

3.720.268.399.880, total aset naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar  

59.362.534.450.000. Nilai buku hutang 44.237.387.680.000, meskipun terjadi 

peningkatan pada setiap komponen-komponen variabel bebas, kondisi tersebut 

belum bisa mengatasi kesulitan keuangan perusahaan karena peningkatan yang 

terjadi tidak terlalu besar.  

Pada tahun 2013 nilai Z pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk adalah 

sebesar 0,8122 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan 

berada dalam kondisi bangkrut. Meskipun perusahaan masih tetap dalam 

kondisi bangkrut, perusahaan berhasil meningkatkan dan berupaya mengatasi 

masalah keuangan yang dihadapi. Apabila dilihat dari komponen-komponen 

variabel bebas akan tampak bahwa, modal kerja naik menjadi sebesar 

6.857.836.125.000, laba ditahan naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar  
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1.204.358.523.000, laba sebelum bunga dan pajak naik dari tahun sebelumnya 

menjadi 2.521.977.234.000. Nilai pasar modal naik menjadi sebesar  

7.659.376.117.400,  total aset naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

82.607.217.666.000. Nilai buku hutang juga naik menjadi  54.645.676.044.000, 

meskipun terjadi peningkatan pada setiap komponen-komponen variabel bebas, 

kondisi tersebut belum bisa mengatasi kesulitan keuangan perusahaan karena 

peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar.  

Pada tahun 2014 nilai Z pada perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

adalah 0,7071 dimana diketahui bahwa sebelumnya selama dua tahun berturut-

turut perusahaan mampu meningkatkan hasil dari nilai Z, pada tahun 2014 

perusahaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya nilai dari 

beberapa variabel bebas. Variabel X1 turun dari tahun sebelumnya menjadi 

0,0702 penurunan yang terjadi pada X1 ini dapat dikatakan kecil karena hanya 

turun 15% dari tahun sebelumnya. Variabel X2 mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,0320 peningkatan ini terjadi karena 

meningkatnya laba ditahan yang diperoleh oleh perusahaan yaitu sebesar 

2.596.078.720.000, variabel X3 turun menadi 0,0194 dan Variabel X4 juga 

turun menjadi 0,0116. 

Pada tahun 2015 nilai Z pada Indah Kiat Pulp & Paper Tbk adalah 

sebesar 0,9774 dimana terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 

dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan berada dalam 

kondisi bangkrut. Apabila dilihat dari komponen-komponen variabel bebas 

akan tampak bahwa, modal kerja naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

8.200.217.030.000, laba ditahan naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

5.809.005.525.000, laba sebelum bunga dan pajak naik dari tahun sebelumnya 

menjadi  3.171.070.445.000. Nilai pasar modal turun menjadi sebesar 

5.224.788.708.655, total aset naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

97.094.893.540.000. Nilai buku hutang naik menjadi 60.909.298.015.000. 

Meskipun terjadi  peningkatan pada setiap komponen-komponen variabel 
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bebas, kondisi tersebut belum bisa mengatasi kesulitan keuangan perusahaan 

karena peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar. Perusahaan harus mampu 

meningkatkan lagi setiap komponen variabel bebas seperti modal kerja, laba 

ditahan, laba sebelum bunga dan pajak serta nilai pasar modal, agar perusahaan 

dapat keluar dari kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi. 

 

4. Toba ulp Lestari Tbk 

Tabel 4.4 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Toba Pulp Lestari Tbk 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada Toba Pulp Lestari Tbk adalah sebesar -

5,2910 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan, perusahaan termasuk 

kedalam kondisi bangkrut. Apabila dilihat berdasarkan variabel bebasnya maka 

  

X1 
 
(working 
capital 
to total 
asset) 

X2 
 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

X3 
 
(Earning
s before 
interest 
and 
taxes to 
total 
asset) 

X4 
 
(Market 
value of 
equity to 
book 
value of 
debt) 

Z-Score 
 
 
 

 
 
 
 
Titik  
cut-off 

 
 
 
 
kategori 

Toba Pulp 
Lestari Tbk           

  

2015 0,0038 -1,6920 -0,0087 0,0210 -5,4264 
<1,1 BANGKRU

T 

2014 0,0005 -1,7025 0,0051 0,0876 -5,3188 
<1,1 BANGKRU

T 

2013 -0,2188 -1,7515 0,0168 0,0643 -6,8598 
<1,1 BANGKRU

T 

2012 -0,1869 -1,8040 -0,0128 0,1000 -6,9803 
<1,1 BANGKRU

T 

2011 0,0280 -1,7616 0,0016 0,1443 -5,2910 
<1,1 BANGKRU

T 
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akan terlihat penyebab perusahaan memperoleh niai Z -5,2910. Variabel X1 

(modal kerja/total aset) dengan nilai 0,0280 dimana modal kerja perusahaan 

adalah sebesar 81.321.824.000.Variabel X2 (laba ditahan/total aset) dengan 

nilai -1,7616 dimana perusahaan mengalami kerugian sebesar -

5.119.738.392.000. Variabel X3 (laba sebelum bunga dan pajak/ total aset) 

dengan nilai 0,0016. Laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh oleh 

perusahaan sangat kecil yaitu sebesar 4.724.428.000. Hasil ini sangat 

disayangkan mengingat koefisien X3 merupakan koefisien yang paling besar 

jika dibandingkan dengan koefisien variabel bebas yang lainnya. Variabel X4 

(nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,1443 dimana nilai tersebut 

merupakan hasil yang terbesar jika dibandingkan dengan X1,X2,dan X3. Nilai 

pasar modal perusahaan adalah sebesar 1.840.468.909.740 dibandingkan 

dengan nilai buku hutang perusahaan sebesar 1.281.934.092.000. Kondisi ini 

akan semakin membaik apabila perusahaan mampu meningkatkan komponen-

komponen variabel bebas seperti modal kerja, laba ditahan, laba sebelum bunga 

dan pajak, serta nilai pasar modal. 

Pada tahun 2012 nilai Z pada perusahaan Toba Pulp Lestari Tbk adalah 

-6,9803 dimana diketahui perusahaan mengalami penurunan dan belum dapat 

mengatasi masalah keuangan yang dihadapi. Berdasarkan titik cut off yang 

telah ditetapkan perusahaan termasuk kedalam kategori bangkrut. Apabila 

dilihat berdasarkan variabel-variabel bebas akan terlihat penurunan yang 

dihadapi oleh perusahaan, modal kerja perusahaan turun menjadi sebesar -

568.847.420.000 dari perolehan tahun sebelumnya sebesar  81.321.824.000, hal 

ini dikarena jumlah hutang lancar lebih besar dari pada aset lancar. Laba ditahan 

perusahaan turun menjadi -5.489.871.740.000 atau dapat dikatakan perusahaan 

mengalami kerugian. Perusahaan mengalami kerugian sebesar -39.018.450.000 

dilihat dari perolehan laba sebelum bunga dan pajak. Kondisi ini akan semakin 

membaik apabila perusahaan mampu meningkatkan komponen-komponen 

variabel bebas seperti modal kerja, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, 
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serta nilai pasar modal, namun sebaliknya kondisi akan semakin memburuk 

apabila perusahaan tidak mampu mengatasinya dengan cepat. 

Pada tahun 2013 nilai Z pada Toba Pulp Lestari Tbk adalah sebesar -

6,8598 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan berada 

dalam kondisi bangkrut. Meskipun perusahaan masih tetap dalam kondisi 

bangkrut, perusahaan berhasil meningkatkan dan berupaya mengatasi masalah 

keuangan yang dihadapi. Apabila dilihat dari komponen-komponen variabel 

bebas akan tampak bahwa, modal kerja turun dari tahun sebelumnya menjadi 

sebesar -858.690.672.000, laba ditahan turun dari tahun sebelumnya menjadi 

sebesar -6.873.889.038.000, laba sebelum bunga dan pajak naik dari tahun 

sebelumnya menjadi 65.954.679.000, ini merupakan peningkatan yang 

signifikan karena sebelumnya perusahaan mengalami kerugian. Nilai pasar 

modal turun menjadi sebesar  1.513.372.795.000, total aset naik dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 3.924.492.330.000. Meskipun hanya laba sebelum 

bunga dan paak yang mengalami peningkatan namun hal ini akan memberikan 

dampak bagi perusahaan karena koefisien X3 merupakan koefien terbesar 

dibanding dengan variabel yang lain, sehingga mampu meningkatkan nilai Z, 

kondisi tersebut belum bisa mengatasi kesulitan keuangan perusahaan karena 

peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar.  

Pada tahun 2014 nilai Z pada Toba Pulp Lestari Tbk adalah sebesar -

5,3188 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan berada 

dalam kondisi bangkrut. Meskipun perusahaan masih tetap dalam kondisi 

bangkrut, perusahaan berhasil meningkatkan dan berupaya mengatasi masalah 

keuangan yang dihadapi. Apabila dilihat dari komponen-komponen variabel 

bebas akan tampak bahwa, modal kerja naik dari tahun sebelumnya menjadi 

sebesar 1.878.440.000, laba ditahan turun dari tahun sebelumnya menjadi 

sebesar -6.993.979.480.000.  Laba sebelum bunga dan pajak turun dari tahun 

sebelumnya menjadi 20.899.200.000. Nilai pasar modal naik menjadi sebesar 

1.596.862.590.900, total aset naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar  
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4.108.110.960.000. Nilai buku hutang turun menjadi 1.878.626.600.000 

meskipun terjadi peningkatan pada beberapa komponen-komponen variabel 

bebas, kondisi tersebut belum bisa mengatasi kesulitan keuangan perusahaan 

karena peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar.  

Pada tahun 2015 nilai Z pada Toba Pulp Lestari Tbk adalah -5,4264 

dimana perusahaan kembali mengalami penurunan, dimana tahun ini 

perusahaan mengalami sedikit penurunan nilai Z dari tahun sebelumnya dan 

berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan kembali masuk ke 

dalam kategori bangkrut seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan nilai 

Z yang dialami perusahaan hingga memperoleh nilai Z yang negatif ini 

disebabkan oleh terjadinya penurunan pada komponen variabel bebas. Variabel 

X1 naik dari tahun sebelumnya menjadi 0,0038. Variabel X2 juga mengalami 

peningkatan menjadi -1,6920. Variabel X3 turun menjadi -0,0087 hal ini sangat 

disayangkan mengingat koefisien X3 merupakan koefisien terbesar disbanding 

dengan variabel lain dan variabel X4 juga turun menjadi 0,0210. Perusahaan 

harus segera mencari penyelesaian untuk masalah keuangan yang dihadapi oleh 

perusahaan ini karena jika tidak kondisi yang lebih buruk dapat menimpa 

perusahaan dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. 
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5. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

 

Tabel 4.5 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk Tahun 2011-2015 

  

6,56 X1 
 
 
(working 
capital to 
total 
asset) 

3,2 X2 
 
 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

6,72 X3 
(Earnings 
before 
interest 
and taxes 
to total 
asset) 

1,05 X4 
(Market 
value of 
equity to 
book 
value of 
debt) Z-Score 

 
 
 
Titik 
Cut-Off 

 
 
 
kategori 

Kertas Basuki 
Rachmat Indonesia           

  

2015 -0,0097 -1,8007 -0,0909 0,8289 -5,5661 <1,1 BANGKRUT 

2014 0,0435 -1,8977 -0,1271 0,4647 -6,1531 <1,1 BANGKRUT 

2013 0,0275 -3,1057 -0,0323 4,5475 -5,2000 <1,1 BANGKRUT 

2012 0,0271 -3,2823 0,0487 14,8263 5,5692 >2,6 SEHAT 

2011 -0,0270 -3,3146 -0,0263 6,2363 -4,4125 <1,1 BANGKRUT 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada  Kertas Basuki Rachmat Tbk adalah 

sebesar -4,4125 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan, perusahaan 

termasuk kedalam kondisi bangkrut. Apabila dilihat berdasarkan variabel 

bebasnya maka akan terlihat penyebab perusahaan memperoleh niai Z -4,4125. 

Variabel X1 (modal kerja/total aset) dengan nilai -0,0270 dimana modal kerja 

perusahaan adalah sebesar -20.084.143.620. Variabel X2 (laba ditahan/total 

aset) dengan nilai -3,3146 dimana perusahaan mengalami kerugian sebesar -

2.467.965.030.705. Variabel X3 (laba sebelum bunga dan pajak/ total aset) 

dengan nilai -0,0263 perusahaan mengalami kerugian sebesar -19.612.791.394. 

Hasil ini sangat disayangkan mengingat koefisien X3 merupakan koefisien 

yang paling besar jika dibandingkan dengan koefisien variabel bebas yang 

lainnya. Variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 6,2363 
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dimana nilai tersebut merupakan hasil yang terbesar jika dibandingkan dengan 

X1,X2,dan X3. Nilai pasar modal perusahaan adalah sebesar 434.399.762.100  

lebih besar dibandingkan dibandingkan dengan nilai buku hutang perusahaan 

sebesar 69.649.144.730. Kondisi ini akan semakin membaik apabila 

perusahaan mampu meningkatkan komponen-komponen variabel bebas seperti 

modal kerja, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, serta nilai pasar 

modal. 

Tahun 2012 Kertas Basuki Rachmat Tbk memiliki nilai Z sebesar 

5,5692 dan berdasarkan titik cut off perusahaan termasuk kedalam kondisi sehat 

atau tidak mengalami kebangkrutan. Dapat dilihat dari nilai Z perusahaan pada 

tahun 2012 mengalami peningkatan yang menandakan meningkatnya kinerja 

perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan dapat diketahui dari peningkatan 

variabel bebas X1, X2, X3, dan X4,  dimana peningkatan modal kerja sebesar 

20.095.925.620, total aset mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 

740.753.171.392 mengakibatkan X1 mengalami peningkatan menjadi 0,0271. 

Laba ditahan perusahaan menunjukkan penurunan sebesar -2.431.389.213.995, 

sehingga menyebabkan nilai variabel X2 meningkat menjadi -3,2823. Variabel 

X3 meningkat menjadi 0,0487 dari tahun sebelumnya dan variabel X4 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 14,8263 dibandingkan 

tahun sebelumnya yang hanya 6,2363. 

Pada tahun 2013 nilai Z pada Kertas Basuki Rachmat Tbk adalah -

5,2000. Nilai Z pada tahun 2013 mengalami penurunan dari sebelumnya namun 

berdasarkan titik cut off perusahaan masih tetap sama seperti tahun-tahun 

sebelumnya bahwa perusahaan berada dalam kategori yang bangkrut. 

Penurunan ini disebabkan oleh  turunnya nilai variabel bebas X3, dan X4. 

Variabel X3 turun menjadi -0,0323 hal ini sangat disayangkan mengingat 

koefisien X3 adalah koefisien yang paling besar dibandingkan dengan variabel 

yang lainnya. Variabel X4 turun sangat sangat signifikan menjadi 4,5475. 

Kondisi ini sangat merugikan bagi perusahaan karena dimana pada tahun 
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sebelumnya perusahaan mampu keluar dari kondisi bangkrut namun tahun 2013 

harus kembali mengalami masalah keuangan yang menyebabkan perusahaan 

kembali masuk kedalam kategori bangkrut. 

Tahun 2014 nilai Z pada perusahaan Kertas Basuki Rachmat Tbk adalah 

-6,1531 dan berdasarkan titik cut off perusahaan berada dalam kondisi 

bangkrut, nilai Z perusahaan kembali mengalami penurunan seperti tahun 

sebelumnya. Penurunan ini juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dapat di lihat melalui turunnya 

nilai variabel bebas X3 dan X4. Variabel X3 turun menjadi -0,1271 dari tahun 

sebelumnya -0,0323 hal sangat disayangkan karena mengingat koefien X3 

adalah koefien terbesar dibandingkan dengan koefisien variabel beba yang lain. 

Variabel X4 turun menjadi 0,4647. Perusahaan harus dapat meningkatnya 

kinerjanya agar nilai Z tidak kembali menurun pada tahun selanjutnya. 

Pada tahun 2015 nilai Z perusahaan Kertas Basuki Rachmat Tbk  

mengalami peningkatan setelah selama 2 tahun mengalami penurunan, nilai Z 

perusahaan adalah -5,5661. Hasil ini dapat dicapai oleh perusahaan karena 

perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya meskipun perusahaan masih 

berada dalam ketegori bangkrut sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila 

dilihat berdasarkan variabel bebasnya maka dapat diketahui variabel X1 turun 

menjadi -0,0097 variabel X2 mengalami sedikit peningkatan menjadi -1,8007, 

variabel X3 naik menjadi -0,0909 dan variabel X4 naik menjadi 0,8289. 

Perusahaan harus segera mengatasi masalah ini dikarenakan jika tidak masalah 

kesulitan keuangan ini dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. 
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6. Kedawung Setia Industrial Tbk 

Tabel 4.6 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Kedawung Setia 

Industrial Tbk tahun 2011-2015 

  

6,56 X1 
(working 
capital to 
total 
asset) 

3,2 X2 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

6,72X3 
(Earnings 
before 
interest 
and taxes 
to total 
asset) 

1,05X4 
(Market 
value of 
equity to 
book 
value of 
debt) 

Z-Score 
 
 
 

 
 
Titik Cut-
Off 

 
 
 
Kategori  

Kedawung Setia 
Industrial Tbk           

  

2015 0,8456 1,6752 0,1272 0,1390 11,9083 >2,6 SEHAT 

2014 0,1558 0,1923 0,0620 0,2458 2,3125 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2013 0,1775 0,1758 0,0555 0,3008 2,4159 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2012 0,2406 0,1926 0,0835 1,0023 3,8080 >2,6 SEHAT 

2011 0,1715 0,1243 0,0527 0,3217 2,2145 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada Kedawung Setia Industrial Tbk adalah 

2,2145 dimana berdasarkan titik cut off yang telah ditentukan perusahaan 

berada dalam kondisi rawan bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing 

variabel bebas, maka akan tampak kekurangannya. Variablel X1 (modal 

kerja/total aset) dengan hasil sebesar 0,1715 yang dapat dikatakan kecil 

dikarenakan modal kerja sebesar 100.744.738.718 lebih kecil dibandingkan 

dengan total aset sebesar587.566.985.478 . Variabel X2(laba ditahan/total aset) 

dengan nilai sebesar 0,1243 hasil ini lebih kecil dari pada X1 yang dikarenakan 

laba ditahan yang kecil yaitu sebesar 73.062.654.690. Variabel X3 (laba 

sebelum bunga dan pajak/total aset) dengan nilai 0,0527 hasil ini dapat 

dikatakan paling kecil dibandingkan dengan X1,X2,dan X4, yang dikarenakan 

laba sebelum bunga dan pajak memiliki jumlah yang kecil yaitu 

30.948.601.023. variabel X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 
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0,3217 tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan hasil variabel bebas 

yang lain, hal ini dikarenakan nilai variabel X4 paling besar dibandingkan 

dengan variabel yang lain. 

Pada tahun 2012 nilai Z pada Kedawung Setia Industrial Tbk adalah 

sebesar 3,8080 dimana hasil ini dapat dikatakan baik karena terjadi peningkatan 

dari pada tahun sebelumnya dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan 

perusahaan dalam kondisi yang sehat atau tidak mengalami kebangkrutan. Jika 

dilihat pada masing-masing variabel bebasnya maka akan tampak peningkatan 

yang dialami oleh perusahaan. Variabel X1 naik menjadi 0,2406 kemudian 

variabel X2 naik menjadi 0,1926. Variabel X3 naik menjadi 0,0835 kemudian 

variabel X4 naik menjadi 1,0023. 

Pada tahun 2013 nilai Z pada Kedawung Setia Industrial Tbk adalah 

2,4159  yang berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan 

termasuk kedalam kondisi kelabu atau rawan bangkut. Dapat dilihat bahwa 

hasil nilai Z yang diperoleh perusahaa pada tahun 2013 mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat berdasarkan masing-masing variabel 

bebas akan dapat diketahui komponen-komponen variabel bebas yang 

mengalami penurunan. Variabel X1 turun dari tahun sebelumnya menjadi 

0,1775. Variabel X2 turun dari tahun sebelumnya menjadi 0,1758 kemudian 

variabel X3 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0,0555 

dan pada variabel X4 juga mengalami penurunan menjadi 0,3008. 

Pada tahun 2014 nilai Z pada Kedawung Setia Industrial Tbk adalah 

sebesar 2,3125 dimana perusahaan kembali mengalami penurunan, dan 

berdasarkan titik cut off yang telah ditentukan perusahaan termasuk kedalam 

kondisi kelabu atau rawan bangkrut. Meskipun perusahaan masih berada dalam 

satu kategori yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu dalam kondisi kelabu 

atau rawan bangkrut, nampak beberapa penurunan yang dialami oleh 

perusahaan. Variabel X1 turun menjadi 0,1558 kemudian variabel X2 

mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,1923. Varibel X3 juga mengalami 
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sedikit peningkatan menjadi 0,0620 dan variabel X4 turun menjadi 0,2458. 

Perusahaan harus melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan 

perusahaan, agar perusahaan mampu keluar dari kondisi rawan bangkrut 

menjadi sehat atau tidak bangkrut. 

Pada tahun 2015 nilai Z pada Kedawung Setia Industrial Tbk adalah 

sebesar 11,9083 dengan hasil Z yang diperoleh oleh perusahaan membuktikan 

bahwa perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya,untuk mengatasi masalah 

keuangan yang dialami oleh perusahaan serta dapat dikatakan merupakan hasil 

sangat memuaskan karena mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

dibandingkan oleh tahun sebelumnya. Berdasarkan titik cut off yang telah 

ditetapkan perusahaan termasuk ke dalam kondisi sehat atau tidak bangkrut dari 

tahun sebelumnya yang berada dalam kategori rawan bangkrut. Apabila dilihat 

pada komponen variabel bebas maka akan tampak peningkatan kinerja yang 

telah dicapai oleh perusahaan. Variabel X1 naik menjadi 0,8456 kemudian 

variabel X2 naik menjadi 1,6752. Variabel X3 naik menjadi 0,1272 dan 

variabel X4 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 

0,1390. Perusahaan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan 

kinerjanya agar perusahaan tidak kembali mengalami masalah keuangan di 

tahun berikutnya. 
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7. Suparma Tbk 

Tabel 4.7 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Suparma Tbk Tahun 

2011-2015 

  

6,56 X1 

(working 

capital to 

total asset) 

3,2 X2 

(retained 

earnings to 

total asset) 

6,72X3 

(Earnings 

before 

interest and 

taxes to 

total asset) 

1,05 X4 

(Market 

value of 

equity to 

book value 

of debt) 

Z-Score 

 

 

 

 

Titik Cut-

Off 

kategori 

Suparma Tbk             

2015 -0,0243 0,0711 -0,0260 0,1106 0,0096 <1,1 BANGKRUT 

2014 0,2370 0,0946 0,0314 0,2268 2,3070 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2013 0,0467 0,0895 -0,0178 0,3097 0,7982 <1,1 BANGKRUT 

2012 0,1804 0,1094 0,0322 0,4890 2,2634 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2011 0,0430 0,0993 0,0286 0,4474 1,2619 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada Suparma Tbk  adalah 1,2619 dan 

berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan termasuk kedalam 

daerah kelabu atau daerah rawan bangkrut. Apabila dilihat pada masing-masing 

variabel bebas, maka akan terlihat penyebab perusahaan termasuk ke dalam 

daerah rawan bangkrut. Variabel X1 (modal kerja/total aset) dengan nilai 

0,0430 dapat dikatakan nilai X1 adalah kecil karena modal kerja perusahaan 

yaitu 66.717.769.429 lebih kecil dibandingkan dengan total aset . 

1.551.777.407.073 Variabel X2 (laba ditahan/total aset) dengan nilai 0,0993 

jumlah ini dapat dikatakan kecil namun masih lebih besar jika dibandingkan 

dengan X1. Variabel X3 (laba sebelum bunga dan pajak/total aset) dengan nilai 

0,2986. Nilai X3 ini paling kecil jika dibandingkan dengan X1 dan X2. 

Keadaaan ini dapat dikarenalkan nilai laba sebelum bunga dan pajak rendah 
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yaitu sebesar 44.417.304.471, hal ini sangat disayangkan karena mengingat 

koefisien X3 adalah yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Variabel 

X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,4474. Hasil X4 

merupakan hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel bebas yang 

lainnya. 

 Pada tahun 2012 nilai Z pada Suparma Tbk adalah sebesar 2,2634 hasil 

ini mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya meskipun berdasarkan 

titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan termasuk kedalam daerah kelabu 

atau daerah rawan bangkrut sama seperti tahun sebelumnya. Terlihat bahwa ada 

upaya perusahaan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi ditandai 

dengan meningkatnya nilai Z yang dihasilkan oleh p erusahaan. Apabila dilihat 

dalam masing-masing variabel bebas akan nampak nilai variabel X1 naik 

menjadi 0,1804 hal ini dikarenakan naiknya modal kerja menjadi sebesar 

300.242.346.863. Variabel X2 naik menjadi 0,1094 hal ini dikarenakan naiknya 

laba ditahan menjadi 182.001.777.713. Variabel X3 naik menjadi 0,0322 hal 

ini dikarenakan meningkatnya laba sebelum bunga dan pajak 

menjadi53.663.026.543 . Variabel X4 naik menjadi 0,4890 yang dikarenakan 

naiknya nilai pasar modal menjadi 432.693.530.820. 

Pada tahun 2013 nilai Z pada Suparma Tbk adalah sebesar 0,7982 dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan kinerja perusahaan 

dari tahun sebelumnya dimana perusahaan kini mengalami masalah keuangan 

yang cukup serius karena berdasarkan titik cut off yang telah di tetapkan 

perusahaan termasuk kedalam kategori bangkut. Apabila dilihat pada masing-

masing variabel bebas akan terlihat beberapa variabel bebas mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Variabel X1 turun dari tahun 

sebelumnya menjadi 0,0467. Variabel X2 turun menjadi 0,0895 kemudian 

variabel X3 turn menjadi -0,0178 dan variabel X4 turun menjadi 0,3097. 

Pada tahun 2014 nilai Z pada Suparma Tbk adalah sebesar 2,3070 

dengan demikian dapat dikatakan perusahaan telah berusaha mengatasi 
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kesulitan keuangan yang dihadapi, dimana nilai Z yang diperoleh perusahaan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan 

titik cut off yang telah ditentukan perusahaan termasuk kedalam daerah rawan 

bangkrut dari yang sebelumnya berada pada kondisi bangkrut. Apabila dilihat 

berdasarkan variabel bebas akan terlihat peningkatan yang telah dicapai oleh 

perusahaan. Variabel X1 naik menjadi 0,2370 kemudian variabel X2 naik 

menjadi 0,0946. Variabel X3 naik menjadi 0,0314 dan variabel X4 mengalami 

penurunan menjadi 0,2267. 

Pada tahun 2015 nilai Z pada Suparma Tbk adalah 0,0096 dengan hasil 

yang demikian dapat dikatakan bahwa hasil ini adalah yang yang paling buruk 

yang diperoleh oleh perusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Setelah 

tahun sebelumnya perusahaan mampu meningkatkan kondisi keuangannya, 

pada tahun 2015 perusahaan tidak mampu memperbaiki ataupun 

mempertahankannya, berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan 

berada dalam kondisi bangkrut yang dimana sebelumnya perusahaan termasuk 

kedalam kondisi rawan bangkrut. Kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi 

oleh perusahaan kembali memburuk yang dikarenakan menurunnya beberapa 

komponen veriabel bebas seperti, tingginya hutang lancar dibandingkan jumlah 

aset lancar, sehingga mengakibatkan modal kerja bernilai -53.102.424.640 dan 

nilai X1 turun menjadi -0,0243. Variabel X2 mengalami penurunan menjadi 

0,0711. Variabel X3 turun menjadi -0,0260 hal ini dikarenakan perusahaan 

mengalami kerugian sebesar -56.815.848.122. Variabel X4 turun menjadi 

0,1106. Perusahaan harus berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat 

mengatasi masalah keuangan yang dihadapi karena jika tidak masalah kesulitan 

keuangan yang lebih serius akan mengancam perusahaan. 
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8. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

Tabel 4.8 Perhitungan Model Prediksi Altman Z-Score Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  

Tbk Tahun 2011-2015 

  

6,56 X1 
(working 
capital to 
total 
asset) 

3,2 X2 
(retained 
earnings 
to total 
asset) 

6,72 X3 
(Earnings 
before 
interest and 
taxes to 
total asset) 

1,05 X4 
(Market 
value of 
equity to 
book value 
of debt) Z-Score 

Titik Cut-
Off 

kategori 

Pabrik Kertas 
Tjiwi Kimia Tbk           

  

2015 0,0932 0,0922 -0,0043 0,0055 0,8832 <1,1 BANGKRUT 

2014 0,1866 0,3459 0,0041 0,0106 2,3695 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2013 0,2624 0,0886 0,0057 0,0084 2,0517 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2012 0,2752 0,0773 0,0155 0,0106 2,1680 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

2011 0,2152 0,0685 0,0352 0,0131 1,8810 1,1≤Z≤2,6 RAWAN 

Sumber: (data diolah) 

 

Pada tahun 2011 nilai Z pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  Tbk  adalah 

1,8810 dan berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan termasuk 

kedalam daerah kelabu atau daerah rawan bangkrut. Apabila dilihat pada 

masing-masing variabel bebas, maka akan terlihat penyebab perusahaan 

termasuk ke dalam daerah rawan bangkrut. Variabel X1 (modal kerja/total aset) 

dengan nilai 0,2152 dapat dikatakan nilai X1 adalah kecil karena modal kerja 

perusahaan sebesar 5.011.874.532.000 lebih kecil dibandingkan dengan total 

aset 23.294.757.996.000. Variabel X2 (laba ditahan/total aset) dengan nilai 

0,0685. Nilai variabel X2 dapat dikatakan kecil karena nilai laba ditahan 

sebesar 1.595.170.016.000 yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset. 

Variabel X3 (laba sebelum bunga dan pajak/total aset) dengan nilai 0,0352. 

Nilai X3 ini paling kecil jika dibandingkan dengan X1 dan X2. Keadaaan ini 

dapat dikarenalkan nilai laba ditahan sebelum bunga dan pajak rendah yaitu 

sebesar 820.572.388.000 hal ini sangat disayangkan karena mengingat 

koefisien X3 adalah yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Variabel 
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X4 (nilai pasar modal/nilai buku hutang) dengan nilai 0,0131. Hasil X4 

merupakan hasil yang paling kecil dibandingkan dengan variabel bebas yang 

lainnya. 

Pada tahun 2012 nilai Z pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  Tbk adalah 

sebesar 2,1680 hasil ini mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya 

meskipun berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan perusahaan termasuk 

kedalam daerah kelabu atau daerah rawan bangkrut sama seperti tahun 

sebelumnya. Terlihat bahwa ada upaya perusahaan untuk mengatasi kesulitan 

keuangan yang dihadapi ditandai dengan meningkatnya nilai Z yang dihasilkan 

oleh p erusahaan. Apabila dilihat dalam masing-masing variabel bebas akan 

tampak variabel X1 naik menjadi 0,2752 kemudian variabel X2 naik menjadi 

0,0773. Variabel X3 mengalami penurunan menjadi 0,0155 dan variabel X4 

turun mejadi 0,0106. 

Pada tahun 2013 nilai Z pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  Tbk adalah 

sebesar 2,0517 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan 

kinerja perusahaan dari tahun sebelumnya, berdasarkan titik cut off yang telah 

di tetapkan perusahaan termasuk kedalam kategori rawan bangkut sama dengan 

tahun 2011 dan tahun 2012. Apabila dilihat pada masing-masing variabel bebas 

akan terlihat beberapa variabel bebas mengalami penurunan dibandingkan 

tahun sebelumnya, variabel X1 sedikit mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya menjadi 0,2624 kemudian Variabel X2 mengalami peningkatan 

menjadi 0,0886. Variabel X3 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

menjadi 0,0057 dan variabel X4 turun menjadi 0,0084. 

Pada tahun 2014 nilai Z pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  Tbk adalah 

sebesar 2,3695 dengan demikian dapat dikatakan perusahaan telah berusaha 

mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi, dimana nilai Z yang diperoleh 

perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan titik cut off yang telah ditentukan perusahaan termasuk kedalam 

daerah rawan bangkrut sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat 
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berdasarkan masing-masing komponen variabel bebas akan terlihat 

peningkatan yang telah dicapai oleh perusahaan seperti variabel X2 mengalami 

peningkatan menjadi 0,3459 dan variabel X4 meningkat menjadi 0,0055. 

Sedangkan variabel X1 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,1866 serta 

variabel X3 juga mengalami penurunan menjadi 0,0041. 

Pada tahun 2015 nilai Z pada Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  Tbk adalah 

0,8832 dengan hasil yang demikian dapat dikatakan bahwa hasil ini adalah yang 

yang paling buruk yang diperoleh oleh perusahaan dari tahun 2011 hingga 

tahun 2015. Setelah tahun sebelumnya perusahaan mampu meningkatkan 

kondisi keuangannya, pada tahun 2015 perusahaan tidak mampu memperbaiki 

ataupun mempertahankannya, berdasarkan titik cut off yang telah ditetapkan 

perusahaan berada dalam kondisi bangkrut yang dimana sebelumnya 

perusahaan termasuk kedalam kondisi rawan bangkrut. Kondisi kesulitan 

keuangan yang dihadapi oleh perusahaan kembali memburuk yang dikarenakan 

menurunnya beberapa variabel bebas seperti variabel X1 turun menjadi 0,0932 

kemudian X2 turun menjadi 0,0922. Variabel X3 turun menjadi bernilai negatif 

menjadi -0,0043 hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian sebesar -

160.835.905.000 dan variabel X4 turun menjadi 0,005. Perusahaan harus 

mampu mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah kesulitan keuangan yang 

dihadapai karena jika tidak akan dapat mengancam kelangsungan hidup 

perusahaan. 
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4.3 Klasifikasi Perusahaan Berdasarkan Metode Altman Z-Score 

Tabel 4.9 Klasifikasi Perusahaan Berdasarkan Metode Altman Z-Score (2011-2015) 

 

NAMA 
PERUSAHAAN  

  TAHUN RATA-
RATA 

TITIK CUT 
OFF   2011 2012 2013 2014 2015 

alkindo 
naratama tbk 

Z-SCORE 3,2864 4,5377 4,3985 4,1510 4,3733 4,1494 Z>2,6 

KAREGORI SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT   

fajar surya 
wisesa tbk 

Z-SCORE 4,6151 0,6925 2,4770 -0,0525 0,2038 1,5872 1,1≤Z≤2,6 

KATEGORI SEHAT BANGKRUT RAWAN BANGKRUT BANGKRUT RAWAN   

indah kiat 
pulp&paper 

tbk 

Z-SCORE 0,0367 0,7029 0,8122 0,7071 0,9774 0,6473 Z<1,1 

KATEGORI BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT   

toba pulp 
lestari tbk 

Z-SCORE -5,2910 -6,9803 -6,8598 -5,3188 -5,4264 -5,9753 Z<1,1 

KATEGORI BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT   

kertas basuki 
rachmat 

indonesia tbk 

Z-SCORE -4,4125 5,5692 -5,2000 -6,1531 -5,5661 -3,1525 Z<1,1 

KATEGORI BANGKRUT SEHAT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT BANGKRUT   

kedawung 
setia 

industrial tbk 

Z-SCORE 2,2145 3,8080 2,4159 2,3125 11,9083 4,5318 Z>2,6 

KATEGORI RAWAN SEHAT RAWAN RAWAN SEHAT SEHAT   

suparma tbk 
Z-SCORE 1,2619 2,2634 0,7982 2,3070 0,0096 1,3280 1,1≤Z≤2,6 

KATEGORI RAWAN RAWAN BANGKRUT RAWAN BANGKRUT RAWAN   

pabrik kertas 
tjiwi kimia 

tbk 

Z-SCORE 1,8810 2,1680 2,0517 2,3695 0,8832 1,8707 1,1≤Z≤2,6 

KATEGORI RAWAN RAWAN RAWAN RAWAN BANGKRUT RAWAN   
Sumber: (data diolah) 
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Berdasarkan perkembangan yang dialami oleh masing-masing perusahaan 

maka dapat dianalisa bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama tahun 

2011-2015, yaitu: 

a) Alkindo Naratama Tbk 

Berdasarkan analisis Altman Z-score, kondisi keuangan perusahaan 

cukup baik. Perekonomian global tahun 2011 terjadi peningkatan 

ketidakpastian yang mucul karena berlarutnya penyelesaian krisis utang 

dan kekhawatiran terhadap prospek pemulihan ekonomi di Negara maju 

serta perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5% yang dapat dilihat 

dari meningkatnya investasi dan ekspor. Pada tahun 2011 penjualan 

perusahaan mengalamii peningkatan 11% sebesar 244,8 miliar dari 

tahun sebelumnya sebesar 220,8 miliar. Perusahaan memasarkan 

produknya kedalam dan keluar negeri, 75% dipasar dalam negeri dan 

25% dipasar luar negeri. Strategi pemasaran yang di lakukan Alkindo 

Naratama Tbk adalah dengan kunjungan langsung ke pelanggan serta 

memperbesar ekspor dan edukasi pasar. Tahun 2012 perekonomian 

global yang melemah serta diliputi ketidakpastian mempengaruhi 

perekonomian Indonesia tahun 2012. Ekonomi global tumbuh sebesar 

3,2% melambat dari tahun 2011 sebesar 3,9%. Perekonomian Indonesia 

tumbuh sebesar 6,2% yang dikarenakan tingginya permintaan domestik 

ditengah menurunnya permintaan ekspor. Alkindo Naratama Tbk 

memgalami pertumbuhan sebesar 14%, dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Laba bersih perusahaan meningkat sebesar 52% 

disbanding tahun lalu.  Meningkatnya penjualan local serta ekspor 

mengakibatkan penjualan bersih perusahaan meningkat 14% sebesar 

279 miliar dari tahun lalu sebesar 244,8 miliar.  

Pada tahun 2013 kinerja perekonomian global tahun 2013 melemah 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,0%, dan harga 

komoditas terus terkoreksi ke bawah  dan ketidakpastian dipasar 



58 
 

keuangan semakin meningkat. Pada tahun 2013 Alkindo Naratama Tbk 

mengalami peningkatan penjualan bersih 25,45% sebesar Rp399,35 

miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp318,33 miliar. 

Kinerja posistif tersebut dikarenakan perusahaan meningkatkan dan 

memaksimalkan kapasitas produksinya. 

Pada tahun 2014 kondisi perekonomian global tidak sesuai harapan, 

harga komoditas dunia terus menurun yang dikarenakan permintaan 

yang belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok.  Kondisi tersebut 

berdampak negative pada perekonomian Indonesia. Perekonomian 

Indonesai tumbuh melambat, serta nilai tukar rupiah pada tahun 2014 

mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, namun laju 

inflasi masih terkendali. Alkindo Naratama Tbk tahun 2014 mengalami 

peningkatan penjualan 24% yaitu sebesar 493,9 miliar dibanding 

dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 399,3 miliar.  Peningkatan 

penjualan lokal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

peningkatan penjualan Alkindo Naratama Tbk. 

Perekonomian global tahun 2015 mengalami pemulihan yang tidak 

sesuai dengan harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan penuh 

ketidakpastian. Tiongkok mengalami perlambatan structural yang 

berdampak pada merosotnya harga komoditas yang terus memicu 

penurunan kinerja ekspor Indonesia. Perekonomian Indonesia terkena 

dampak dari keadaan perekonomian global yang baik jalur keuangan 

maupun perdagangan. Manajemen perusahaan mampu mempertahakan 

kondisi keuangan ditengah melemahnya kondisi perekonomian global 

dan kondisi perekonomian Indonesia, sehingga perusahaan tidak 

mengalami masalah keuangan. Dimana dapat dilihat bahwa Alkindo 

Naratama Tbk diprediksi dalam kondisi yang sehat atau tidak bangkrut, 

selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2011-2015 perusahaan 

memiliki nilai Z > 2,6 atau dalam ketegori sehat.  
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b) Fajar Surya Tbk 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Altman Z-

score, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Fajar Surya Wisesa Tbk 

tidak terlalu baik. Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-2015 yang 

tidak sesuai harapan sehingga mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia dan 

menurunnya harga komoditas, hal tersebut berdampak pada melemahnya 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.  Fajar Surya Wisesa Tbk 

dalam setiap transaksinya menggunakan mata uang asing sehingga dengan 

melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan Fajar Surya Wisesa Tbk 

mengalami kerugian kurs.  

Tahun 2012 FAWS mengalami penurunan penjualan yang dikerenakan 

modifikasi paper machine 7 (PM7) sehingga berpengaruh kepada kegiatan 

produksi perusahaan yang tidak optimal. Modifikasi ini nantinya akan dapat 

meningkatkan kapasitas produksi menjadi 350.000 ton per tahun dari 

sebelumnya sebesar 200.000 ton per tahun. PM 7 akan memeberikan 

kontribusi sebesar 20% dari total produksi perusahaan, PM7 akan dapat bias 

beroperasi penuh pada awal tahun 2013. Tahun 2013 FASW mengalami 

kerugian sebesar Rp249,1 miliar, melonjak 311,22% kerugian tersebut 

akibat dari kerugian kurs serta akibat dari kebakaran salah satu fasilitas 

pabrik pada Oktober 2013. Kerugian kurs tersebut akibat dari besarnya 

belanja perusahaan dalam mata uang asing. Perusahaan memasok bahan 

bakunya dari impor sebesar 50% serta dari dalam negeri 50%. Untuk 

mengatasi masalah tersebut perusahaan melakukan impor bahan baku 

sebesar 30% dan 70% berasal dari dalam negeri. Selain itu untuk 

mengurangi kerugian kurs perusahaan melakukan penyeimbangan fasilitas 

pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing dan rupiah sebesar 50:50. 

Fajar Surya Wisesa Tbk selama lima tahun yaitu dari tahun 2011-2015 

termasuk ke dalam klasifikasi rawan bangkrut. Nilai Z-Score yang 

diperoleh perusahaan selama lima tahun tergolong berfluktuatif, meskipun 
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nilai Z perusahaan berfluktuatif tetap menyebabkan perusahaan berada 

dalam kondisi rawan bangkrut karena memiliki hasil perhitungan 

1,1≤Z≤2,6. Dimana dapat dilihat dalam tabel 4.6 nilai Z perusahaan selama 

lima tahun berturut-turut. Manajemen harus berusaha mengatasi kesulitan 

keuangan yang dihadapi oleh perusahaan, mengingat kondisi persaingan 

industry pulp dan kertas yang semakin ketat. 

 

 

c) Indah Kilat Pulp & Paper Tbk 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan metode Altman Z-Score, dapat 

diketahui kinerja keuangan perusahaan sangat buruk, karena dari tahun 

2011-2015 perusahaan termasuk kedalam kondisi bangkrut. Meskipun 

perusahaan mampu meningkatkan nilai Z, peningkatan tersebut tidak terlalu 

memberikan dampak dalam perusahaan mengatasi masalah keuangannya. 

Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-2015 menjadi salah satu 

faktor kondisi keuangan perusahaan menjadi bermasalah. Pada tahun 2011-

2015 kondisi perekonomian global tumbuh melemah tidak sesuai harapan 

dan penuh dengan ketidakpastian. Harga komoditas dunia yang terus turun 

karena kurang kuatnya permintaan, berdampak kepada ekspor Indonesia 

yang menurun. Kondisi perekonomian global mempengaruhi ekspor Indah 

Kiat Pulp&paper Tbk, dimana penjualan sempat menurun. Indah Kiat 

Pulp&paper memasarkan sebagian besar hasil produksi ke luar negeri, 

sekitar 51%-53% hasil produksi diekspor, dan menargetkan jumalah ekspor 

untuk setiap tahunnya meningkat. Perusahaan melakukan beberapa cara 

untuk dapat meningkatkan kinerja eksppor diantaranya dengan 

menyesuaikan diri dengan permintaan pelanggan, selalu berinovasi untuk 

produknya, serta mencari pasar baru untuk produknya. 

Indah Kiat Pulp&Paper Tbk selama lima tahun berturut-turut dari tahun 

2011-2015 memiliki nilai Z yang menunjukkan bahwa perusahaan berada 
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dalam kondisi bangkrut. Dimana dapat dilihat dalam tabel 4.6 hasil 

perhitungan nilai Z-Score perusahaan selalu berada <1,1 sehingga 

perusahaan diklasifikasikan kedalam kondisi bangkrut. Manajemen harus 

mampu meningkatkan nilai Z menjadi lebih besar  secara cepat agar 

perusahaan dapat bertahan dan berhasil mengatasi kesulitan keuangan yang 

dihadapi jika tidak kondisi yang lebih buruk dapat terjadi pada perusahaan 

yang menganam kelangsungan hidup perusahaan. 

 

d) Toba Pulp Lestari Tbk 

 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Altman Z-

score, kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan buruk  karena terlihat 

nilai Z selama 5 tahun dari tahun 2011-2015 menyentuh nilai 

negatif.meskipun sempat megalami peningkatan namun peningkatan tidak 

optimal dan tidak terlalu berpengaruh karena nilai Z masih tetap menyetuh 

hasil yang negatif. Dari nilai Z tersebut terlihat bagaimana perusahaan tidak 

mampu mengandalikan dan mengatasi masalah keuangan yang dialami oleh 

perusahaan. Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-2015 yang tidak 

sesuai dengan harapan karena perekonomian global melemah. Harga 

komoditas global terus terkoreksi kebawah dari setiap tahunnya serta nilai 

tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. 

Kondisi perekonomian global tersebut berdampak kepada kondisi 

perekonomian Indonesia baik dalam jalur keuangan maupun perdagangan. 

Toba Pulp Lestari Tbk mengekspor seluruh hasill produksinya, dan 

mengandalkan HTI (hutan tanaman Industri) dengan tamanan pokok 

ekaliptus sebagai sumber pasokan bahan baku yang berkesinambungan. 

Kinerja perusahaan yang terus menurun membuat pihak manajemen 

megantisipasi dan mengurangi biaya tambahan serta melakukan berbagai 

inovasi termasuk penerapan teknologi baru. Perusahaan memperoleh 
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pinjaman sebesar Rp366 miliar yang akan digunakan untuk menunjang 

pertumbuhan usaha, salah satunya digunakan untuk uang muka Marketing 

Internasional Limited (DPM).Toba Pulp Lestari Tbk adalah perusahaan 

yang selama lima tahun berturut-turut memiliki hasil Z-Score yang selalu 

negatif, sehingga perusahaan dapat dikatakan berada dalam kondisi 

bangkrut. Nilai Z-Score yang diperoleh perusahaan selama lima tahun 

berturut-turut dari tahun 2011-2015 adalah bernilai <1,1. 

  

 

e) Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

Menurut hasil analisis menggunakan model prediksi Altman Z-Score, 

kinerja keuangan perusahaan buruk. Sempat terjadi peningkatan nilai Z 

yang sangat signifikan pada tahun 2012 dan membuat perusahaan keluar 

dari masalah keuangan yang dihadapi namun pada tahun 2013 nilai Z turun 

secara signifikan yang menyebabkan perusaahaan kembali masuk kedalam 

ketegori bangkrut. Dan masalah keuangan perusahaan tambah memburuk 

pada tahun 2014 karena nilai Z perusahaan kembali menurun. Pada tahun 

2015 nilai Z perusahaan mengalami peningkatan, namun peningkatan 

tersebut kurang optimal. Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-

2015 yang tidak sesuai dengan harapan karena perekonomian global 

melemah. Harga komoditas global terus terkoreksi kebawah dari setiap 

tahunnya serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar 

Amerika Serikat. Kondisi perekonomian global tersebut berdampak kepada 

kondisi perekonomian Indonesia baik dalam jalur keuangan maupun 

perdagangan. 

Dalam menghadapi berbagai masalah seperti turunnya harga kertas pada 

tahun 2011 perusahaan berupaya dengan meningkatkan produksinya. 

Perbaikan dan peningkatan kapasitas mesin PM-1 yang saat itu adalah satu-
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satunya mesin yang dimiliki oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas 

produksinya. Pembangunan PM-2 belum selesai dan masih membutuhkan 

dana namun karena kinerja yang terus menurun perusahaan sulit mencari 

pinjaman untuk dapat menyelesaikan pembangunan PM-2. Dengan 

selesainya pembangunan PM-2 dan perbaikan PM-1 dapat meningkatkan 

produksi perusahaan. Kuartal 1 tahun 2014 perusahaan tidak melakukan 

penjualan sama sekali, selanjutanya perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan produksinya dan mulai melakukan ekspor.Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia Tbk selama lima tahun mulai dari tahun 2011-2015 

termasuk kedalam ketegori bangkrut, hal tersebut dikarenakan perusahaan 

memperoleh nilai Z <1,1 selama empat kali, dapat diihat pada table 4.6. 

tahun 2012 nilai Z perusahaan >2,6 namun hal tersebut tidak terjadi lagi 

pada tahun-tahun berikutnya. Apabila perusahaan tidak segera mengatasi 

kesulitan keuangan yang dihadapi kondisi ini dapat mengancam 

keberlangsungan hidup perusahaan. 

 

f) Kedawung Setia Industrial Tbk 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Altman Z-

Score, kinerja keuangan Kedawung Setia Industrial Tbk dapat dikatakan 

baik karena terlihat dari nilai Z pada tahun 2015 yang cukup tinggi dan 

berada pada kondisi sehat meskipun pada pada tahun sebelumnya terlihat 

cenderung kedalam kondisi rawan bangkrut. Namun akhirnya perusahaan 

nampu mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan keluar dari 

permasalahan tersebut. Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-2015 

yang tidak sesuai dengan harapan karena perekonomian global melemah. 

Harga komoditas global terus terkoreksi kebawah dari setiap tahunnya serta 

nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika 

Serikat. Kondisi perekonomian global tersebut berdampak kepada kondisi 

perekonomian Indonesia baik dalam jalur keuangan maupun perdagangan. 
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Kedawung Setia Industrial memliki hasil Z yang berfluktuatif, dan hasil Z 

yang berfluktuatif tersebut pada akhirnya dapat membuat perusahaan ke 

dalam klasifikasi sehat atau tidak bangkrut. Kondisi ini dapat dilihat dimana 

selama perusahaan tiga kali berada pada kondisi rawan bangkrut dan hanya 

dua kali berada pada kondisi sehat, namun yang membuat perusahaan 

berada pada kondisi sehat adalah nilai Z pada 2015 yang dapat dikatakan 

cukup tinggi yaitu 11,903. Manajemen harus mampu mempertahan dan 

meningkatkan nilai Z, karena jika tidak nilai Z akan kembali turun dan akan 

meenimbulkan masalah bagi perusahaan. 

 

g) Suparma Tbk 

 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan metode prediksi Altman Z-

Score, kinerja keuangan Suparma Tbk dapat dikatakan tidak terlalu baik, 

dimana dapat dilihat dari hasil Z perusahaan dari tahun 2011-2015 

menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi rawan bangkrut, meskipun 

sempat mengalami peningkatan pada tahunn 2012 dan 2014 namun kembali 

kembali penurunan ditahun berikutnya. Kondisi perekonomian global dari 

tahun 2011-2015 yang tidak sesuai dengan harapan karena perekonomian 

global melemah. Harga komoditas global terus terkoreksi kebawah dari 

setiap tahunnya serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap 

dolar Amerika Serikat. Kondisi perekonomian global tersebut berdampak 

kepada kondisi perekonomian Indonesia baik dalam jalur keuangan maupun 

perdagangan.  

Tahun 2011 kenaikan harga jual produk menyebabkan penjualan 

perusahaan menjadi meningkat. Suparma Tbk akan meningkatkan kapasitas 

produksinya untuk tahun-tahun selanjutnya agar penjualan perusahaan 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Suparma Tbk mengalami 

kerugian Rp42,60 miliar yang dikarena akibat dari kerugian kurs sebesar 
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Rp80,76, dibandingkan periode yang sama tahun 2014 berhasil 

menghasilkan keuntungan bersih Rp48,96. Suparma Tbk mengalami 

beberapa peningkatan yaitu beban pokok, beban usaha, serta beban 

keuangan. Suparma Tbk adalah perusahaan  yang selama lima tahun 

berturut-turut memiliki nilai Z-score yang berfluktuatif. Kondisi tersebut 

dapat dilihat dimana selama dua tahun dari tahun 2011 dan 2012 niai Z 

perusahaan 1,1≤Z≤2,6 yaitu sebesar 1,2619 pada tahun 2011 dan 2,2634 

pada tahun 2012. Selanjutannya pada tahun 2013 nilai Z perusahaan <1,1 

yaitu 0,7982 dan tahun 2014 1,1≤Z≤2,6 yaitu 2,3070 serta pada tahun 2015 

<1,1 yaitu 0,0096 sehingga dengan demikian  perusahaan termasuk 

kedalam klasifikasi rawan bangkrut. Jika perusahaan tidak segera 

mengantisipasi masalah kesulitan keuangan ini dikhawatirkan keadaan 

akan semakin memburuk dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

 

h) Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

Menurut hasil analisis dengan menggunakan model prediksi Altman Z-

Score, kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan tidak terlalu baik 

karena terlihat nilai Z selama tahun 2011-2015 termasuk kedalam kategori 

rawan  bangkrut. Hal ini sangat membahayakan perusahaan mengingat pada 

tahun 2015 nilai Z yang diperoleh oleh perusahaan semakin kecil dari tahun 

sebelumnya. Kondisi perekonomian global dari tahun 2011-2015 yang 

tidak sesuai dengan harapan karena perekonomian global melemah. Harga 

komoditas global terus terkoreksi kebawah dari setiap tahunnya serta nilai 

tukar rupiah yang mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. 

Kondisi perekonomian global tersebut berdampak kepada kondisi 

perekonomian Indonesia baik dalam jalur keuangan maupun perdagangan. 

Penurunan kinerja Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dikarenakan pendapatan 

pokok perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan memasarkan 

produknya kedalam dan keluar negeri, namun ekspor perusahaan lebih 
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besar, daya beli kertas di dalam negeri masih rendah. Turunnya harga jual 

produk berdampak kepada penjualan perusahaan. Untuk mengatasi 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan 

melakukan tambahan pinjaman karena peningkatan beban perusahaan, 

selain itu perusahaan meningkatkan produksinya untuk meningkatan 

penjualan. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk serupa dengan Suparma Tbk 

dimana perusahaan berada dalam kondisi rawan bangkrut. Hal tersebut 

dapat dilihat dimana pada tahun 2011-2014 nilai Z-Score perusahaan 

1,1≤Z≤2,6 yaitu 1,8810 pada tahun 2011, sebesar 2,1680 pada tahun 2012, 

menurun menjadi 2,0517 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 2,3695 

pada tahun 2014. Selajutnya pada tahun 2015 nilai Z perusahaan <1,1 yaitu 

0,8832. Jika dilihat nilai Z terkecil adalah pada tahun 2015, dan oleh karena 

itu perusahaan harus mampu meningkatkan nilai Z jika perusahaan tidak 

ingin mengalami kesulitan keuangan yang lebih buruk. 

4.4 Pembahasan  

Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin dari berbagai ukuran kinerja perusahaan yang merupakan dasar keberhasilan 

perusahaan. Kenerja keuangan perusahaan yang baik akan memeberikan dampak 

positif bagi perusahaan agar perusahaan umggul dalam persaingan, untuk itu 

diperlukan analisa terhadap kondisi keuangan untuk mengatahui  kinerja keuangan 

sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor yang 

memepengaruhi tinggi rendahnya nilai Z adalah laba sebelum bunga dan pajak, modal 

kerja, nilai pasar modal, laba ditahan, dan nilai buku hutang yang diperoleh perusahaan. 

Perusahaan dengan kinerja yang  baik akan mampu mengendalikan pengeluaran dan 

pemasukan uang dalam proses operasionalnya sehingga akan menghasilkan laba yang 

tinggi dan akan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap hutang. Nilai buku 
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hutang yang didapatkan dari total hutang lancar dan hutang jangka panjang 

menunjukkan jika nilai buku hutang semakin tinggi maka nilai modal kerja yang 

dimiliki perusahaan akan semakin kecil.   

Dari depalan perusahaan yang dianalisis, terdapat tiga perusahaan yang nilai Z-

Score berada dalam kondisi kebangkrutan, serta terdapat tiga perusahaan yang nilai Z-

Score menunjukkan rawan bangkrut dan dua perusahaan dalam kondisi sehat. Kondisi 

keuangan yang paling baik adalah Alkindo Naratama Tbk dimana dari tahun 2011-

2015 nilai Z-Score selalu berada dalam kategori sehat, meskipun sempat mengalami 

penurunan nilai Z-Score namun penurunan yang terjadi hanya sedikit dan masih berada 

dalam ketegori yang sehat serta perusahaan mampu kembali meningkatkan nilai Z-

Score. berikutnya yang memiliki kondisi keuangan yang baik setelah Alkindo 

Naratama Tbk adalah Kedawung Setia Indutrial Tbk, meskipun nilai Z-Score yang 

diperoleh berfluktuatif, dari Tahun 2011 perusahaan dalam kondisi yang rawan 

bangkrut perusahaan mampu meningkatkan menjadi kondisi sehat pada Tahun 2012 

namun setelah kembali mengalami penurunan selama dua tahun, dan pada akhirnya 

pada Tahun 2015 upaya perusahaan untuk dapat kembali meningkatkan nilai Z-Score 

berhasil hal itu dibuktikan dengan nilai Z-Score yang cukup tinggi yaitu 11,908. 

Kondisi perusahaan terburuk adalah Toba Pulp Lestari Tbk, dimana selama 

lima tahun terakhir, perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan yang cukup serius. 

Berdasarkan data dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015perusahaan ini selalu 

memperoleh nilai Z-Score yang negatif, serta selain itu pada tahun 2013 dan 2014 nilai 

Z-Score yang ada mengalami penurunan yang akan memperparah kondisi kesulitan 

keuangan yang dialami oleh perusahaan.dimana pada Tahun 2012 nilai Z-Score berada 

pada titik yang paling rendah yaitu 6,908 meskipun pada Tahun 2014 perusahaan 

mampu sedikit meningkatkan nilai Z-Score namun pada Tahun 2015 nilai Z-Score 

kembali mengalami penurunan. Hal  ini tentunya sangat mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan apabila perusahaan tidak segera mengatasi masalah kesulitan 

keuangan ini. Diperlukan perbaikan secepatnya baik hal itu mencakup eksternal dan 
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internal perusahaan untuk dapat membuat perusahaan keluar dari kondisi bangkrut 

menjadi rawan bangkrut atau bahkan kondisi sehat. Beberapa perbaikan tersebut 

diantaranya adalah dengan memperpanjang jatuh tempo hutang, melakukan perubahan 

struktur modal perusahaan, perbaikan dalam manajemen perusahaan, melakukan 

restrukturisasi hutang dengan mengkonversinya kedalam bentuk saham dan 

sebagainya. 

Kondisi keuangan perusahaan yang baik akan mencerminkan kinerja 

perusahaan yang baik, sebaliknya jika kondisi keuangan perusahaan buruk maka akan 

mencerminkan kinerja perusahaan yang buruk. Manajemen perusahaan dapat 

memberikan dampak yang positif yang menguntungkan bagi perusahaan maupun dapat 

memberikan dampak yang negative yang merugikan perusahaan berdasarkan 

keputusan yang diambil. 

Hasil prediksi kondisi keuangan dengan metode Altman Z-Score pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun dari Tahun 2011-

2015 menunjukkan hasil dimana Alkindo Naratama Tbk dan Kedawung Setia 

Industrial Tbk berada dalam kategori bangkrut, selanjutnya Fajar Surya Wisesa Tbk, 

Suparma Tbk, dan Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk mengalami rawan bangkrut, serta 

Indah Kiat Pulp&Paper Tbk, Toba Pulp Lestari Tbk, dan Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk berada dalam kategori bangkrut. Hasil prediksi tersebut dapat berubah 

pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 jika perusahaan melakukan perbaikan dan 

berupaya mengatasi masalah yang ada. 

 

1. Alkindo Naratama Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Tahun 2011-

2015 Alkindo Naratama Tbk termasuk kedalam kategori sehat. Alkindo 

Naratama Tbk hingga Juni 2016 memperoleh kenaikan laba bersih menjadi 

Rp 18,51 miliar dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya 

laba bersih yang diperoleh Rp 9,63 miliar. Penjualan bersih Alkindo 
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Naratama Tbk naik menjadi Rp 354,95 miliar dibandingkan periode yang 

sama tahun lalu Rp 265,82 miliar, selain itu adanya kenaikan laba kotor 

menjadi Rp 58,30 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu 

Rp58,30 miliar. Laba usaha meningkat menjadi Rp29,70 dibandingkan 

periode yang sama pada tahun lalu Rp16,80 miliar dan laba sebelum bunga 

dan pajak yang meningkat menjadi Rp24,74 miliar dibandingkan dengan 

periode yang sama pada tahun lalu Rp 12,49 miliar. (bnisecurities.co.id) 

2. Fajar Surya Wisesa Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score pada Tahun 

2011-2015 Fajar Surya Wisesa Tbk termasuk kedalam kategori rawan 

bangkrut. Pada Q1 2016 Fajar Surya Wisesa Tbk menunjukkan kinerja yang 

sangat bagus karena berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp244,45 

miliar dibandingkan kerugian bersih pada periode yang sama tahun lalu 

sebesar Rp 140,56 miliar. Fajar Surya Wisesa Tbk memperoleh keuntungan 

kurs sebesar Rp 139,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu 

perusahaan memperoleh kerugian kurs sebesar Rp 189,28 miliar. Pada QI 

2016 Fajar Surya Wisesa Tbk merealisasikan anggaran belanja modal 

sebesar Rp219,23 miliar yang digunakn untuk pembayaran uang muka 

pembelian aset tetap senilai Rp 146,73 miliar (pembelian mesin kertas, total 

uang muka Rp440,04 miliar dari tahun 2015-Maret 2016) dan pembelian 

aset tetap senilai Rp 70,86 miliar, dan sisanya untuk aset tidak berwujud. 

(www.britama.com) 

 

3. Indah Kiat Pulp&Paper Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score pada Tahun 

2011-2015Indah Kiat Pulp&Paper Tbk termasuk kedalam kategori 

bangkrut. Pada tahun 2016 Indah Kiat Pulp&Paper Tbk memperoleh laba 

bersih pada Q1 2016 sebesar $26,73 juta menurun 56,56% dari tahun lalu. 

Penurunan tersebut disebabkan oleh penjualan yang mengalami penurunan 

http://www.britama.com/
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serta adanya kerugian kurs selain itu juga beban usaha yang meningkat serta 

menurunnya aset Indah Kiat Pulp&Paper Tbk menjadi penyebab turunnya 

laba bersih. (www.britama.com) 

Indah Kiat Pulp&Paper Tbk mendapatkan pinjaman dari tiga bank BUMN, 

yakni bank BRI memberikan pinjaman sebesar Rp 2,3 triliun, bank Mandiri 

memberikan pinjaman sebesar Rp 200 miliar, dan bank BNI memberikan 

pinjaman sebesar Rp 1,067 triliun. (www.gresnews.com) 

 

4. Toba Pulp Lestari Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Toba Pulp 

Lestari Tbk pada Tahun 2011-2015 termasuk kedalam kategori bangkrut. 

Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun 2015 mengalami kerugian bersih sebesar 

$2,75 juta dan mengalami penurunan penjualan sebesar 11,69%.  

Manajemen Toba Pulp Lestari Tbk menyusun strategi untuk dapat 

mengatasi masalah tersebut, yang pertama adalah memperbaiki kualitas 

bubur kertas untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan efisiensi 

biaya operasional, selanjutnya adalah dengan melakukan investasi 

teknologi baru, dan berikutnya adalah meningkatkan volume produksi 

dengan investasi peralatan yang berkapasitas lebih 

besar.(market.bisnis.com) 

Pada tanggal 2 Juni 2016 Pinnacle company limited setuju menghapus 

utang bunga Tahun 2012 sebesar $3.147. perusahaan melakukan 

kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi utang dengan pihak kreditur 

yang menyatakan 90% dari utang dikonversi kedalam bentuk saham sebesar 

40%  dan 10% dari saldo utang akan tetap menjadi utang serta semua bunga 

yang akan jatuh tempo akan dihapuskan, hasil restrukturisasi hutang 

tersebut berlaku sampai 1 Oktober 2022 

5. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

http://www.britama.com/
http://www.gresnews.com/
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Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia Tbk pada Tahun 2011-2015 termasuk kedalam kategori 

bangkrut. Pada kuartal I/2016 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk  

membukukan penjualan bersih Rp 14,54 miliar dengan rugi Rp 18,54 

miliar, pendapatan tersebut merosot hingga 58,9% dibandingkan dengan 

periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 35,42 miliar, kinerja 

keuangan pada kuartal II/2016 tidak akan berbeda jauh dari kuartal I/2016. 

Masalah pada suku cadang mesin menghambat produksi perusahaan, selain 

itu kapasitas produksi juga masih terbatas. Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk memperbaiki kinerjanya di Tahun 2016 dengan 

meningkatkan produksinya perusahaan menganggarkan modal kerja hingga 

Rp 100 miliar yang berasal dari pinjaman bank. Pinjaman bank yang 

diperoleh nantinya akan digunakan untuk menambah bahan baku produksi, 

serta perusahaan telah menyiapkan suku cadang yang baru untuk mesin. 

Tahun 2016 perusahaan tidak menganggarkan belanja modal karena belum 

terpakainya kapasitas produksi secara optimal dan anggaran untuk belanja 

modal akan digunakan untuk ekspansi produksi. (market.bisnis.com) 

6. Kedawung Setia Industrial Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Tahun 2011-

2015 Kedawung Setia Industrial Tbk termasuk kedalam kategori sehat. 

Kedawung Setia Industrial Tbk pada Tahun 2015 memperoleh laba 

Rp11,47 miliar turun sekitar 75% dari Tahun 2014 sebesar Rp45,69. 

Kedawung Setia Industrial Tbk berhasil meningkatkan kinerjanya dengan 

memperoleh laba bersih sebesar Rp5,96 pada kuartal I/2016, penjualan dan 

pendapatan perusahaan sebesar Rp464,10 miliar meningkat 15,33% 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp402,40 

miliar. 

7. Suparma Tbk 
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Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Tahun 2011-

2015 Suparma Tbk termasuk kedalam kategori rawan bangkrut. Pada Tahun 

2016 untuk mengatasi masalah keuangan yang ada Suparma Tbk 

merestrukturisasi sebagian hutangnya dari kreditor Sindikasi dan Channel 

Securities Pte Ltd, Singapura sebanyak Rp 249 miliar dengan mengkonversi 

hutang tersebut menjadi saham. Hutang tersebut dikonversi menjadi 

622.524.300 lembar saham senilai Rp 400 per lembar saham. Perusahaan 

menyakini bahwa dengan begitu akan memperkuat struktur modal 

perseroan dan mamacu kinerjanya. (kilasbisnis.com) 

8. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

Berdasarkan prediksi mengunakan metode Altman Z-Score Pabrik Kertas 

Tjiwi Kimia Tbk termasuk kedalam kategori rawan bangkrut. Pada Tahun 

2016 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja 

(PHK ) kepada 3000 orang karyawannya. Perusahaan melakukan PHK 

karena pasar kertas dunia semakin menurun.(radarmojokerto.jawapos.com) 

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk hanya mengeluarkan $30 juta untuk belanja 

modal, jumalah tersebut turun dari tahun lalu yang mencapai $100 juta. 

 

Kesimpulan Secara Keseluruhan 

1. Perusahaan yang mampu mempertahankan nilai Z-Scorenya tetap dalam 

kategori sehat adalah, perusahaan yang terus meningkatakan kapasitas 

produksinya dengan memaksimalkan kapasitas produksi di setiap mesin 

yang dimiliki, perusahaan yang seluruh transaksinya tidak menggunakan 

mata uang asing sehingga ditengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing perusahaan tidak mengalami kerugian kurs, selanjutnya 

adalah perusahaan yang memasarkan produknya lebih besar kedalam pasar 

domestik mengingat gejolak ekonomi global yang terus melemah dan 

berpengaruh kepada menurunnya ekspor. 
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2. Perusahaan yang tidak mampu meningkatkan nilai Z-Scorenya sehingga 

perusahaan berada dalam kategori rawan bangkrut atau bangktut adalah 

perusahaan yang tidak mampu mengatasi masalah yang timbul akibat dari 

perekonomian global yang terus menurun dan berdampak kepada negara-

negara maju serta berdampak kepada melemahnya harga komoditi dan 

menurunnya permintaan ekspor. Perusahaan-perusahaan tersebut 

mengalami kerugian kurs yang dikarenakan seluruh transaksi perusahaan 

menggunakan mata uang asing sehingga dengan melemahnya nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing berdampak kepada  perusahaan, selain itu 

adalah kapasitas produksi perusahaan yang masih belum optimal, serta 

karena perusahaan memasarkan sebagian besar produknya kepasar luar 

negeri sehingga dengan menurunnya permintaan ekspor  dan turunnya 

harga komoditi pulp&kertas berdampak kepada menurunnya pendapatan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


