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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Data 

 

 Dalam penelitian ini laporan keuangan yang diteliti oleh peneliti adalah 

laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi perusahaan. Laporan keuangan 

menunjukkan hasil usaha atau kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak 

pada Sub Sektor Property and Real Estate selama periode 2015-2017. Persamaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan diskriminan untuk 

perusahaan non-manufaktur, dengan rumus sebagai berikut (Altman, 2000): 

 Zi = 3,25 + 6,56 (X1)+ 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4) 

Sebelum menghitung skor Zi, terlebih dahulu peneliti melakukan perhitungan 

pada masing-masing variabel yaitu X1, X2, X3, dan X4. Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan dari masing-masing variabel berdasarkan data laporan keuangan: 

1) X1 (Modal kerja bersih terhadap total aset) 

Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara modal kerja bersih dan 

total aset. Modal kerja bersih menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan. 

Modal kerja bersih merupakan selisih aset lancar dan hutang lancar. Sedangkan 

total aset adalah keseluruhan aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. 

Apabila perusahaan memiliki nilai X1 yang semakin besar dan bernilai positif, 

maka perusahaan dikatakan liquid. Adapun hasil perhitungan X1 selama 

periode 2015-2017 ditunjukkan dalam tabel 4.1. di bawah ini: 



46 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Tabel 4. 1 Tabel Statistik Deskriptif X1 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

X1 Tahun 2015 10 .94 -.04 .90 .2491 .29573 .087 

X1 Tahun 2016 10 .88 -.04 .85 .2364 .27243 .074 

X1 Tahun 2017 10 .91 -.05 .86 .2593 .29797 .089 

Valid N (listwise) 10       

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Maret 2019 (lampiran 3 hal m-v) 
 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan jumlah sampel penelitian 

(N) sebanyak 10 perusahaan. Dari 10 perusahaan, perusahaan yang memiliki 

nilai X1 paling kecil (minimum) pada tahun 2015 adalah PT Duta Anggada 

Realty Tbk dengan nilai X1 sebesar -0,04. Sedangkan perusahaan dengan nilai 

X1 paling besar (maximum) tahun 2015 adalah PT Eureka Prima Jakarta Tbk, 

dengan nilai X1 sebesar 0.90. Rata-rata (Mean) X1 tahun 2016 dari 10 

perusahaan adalah 0,2491 dengan standar deviasi sebesar 0,29573 dan varian 

sebesar 0,087.  

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki nilai X1 paling kecil 

(minimum) adalah PT Duta Anggada Realty Tbk dengan nilai X1 sebesar -0,04. 

Sedangkan perusahaan dengan nilai X1 paling besar (maximum) tahun 2016 

adalah PT Eureka Prima Jakarta Tbk dengan nilai X1 sebesar 0.85. Rata-rata 

(Mean) X1 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 0,2364 dengan standar deviasi 

sebesar 0,27243 dan varian sebesar 0,074. 

Pada tahun 2017, perusahaan yang memiliki nilai X1 paling kecil 

(minimum) adalah PT Duta Anggada Realty Tbk, dengan nilai X1 sebesar -
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0,05. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai X1 paling besar (maximum) 

tahun 2017 adalah PT Eureka Prima Jakarta Tbk dengan nilai X1 sebesar 0,86. 

Rata-rata (Mean) X1 tahun 2017 dari 10 perusahaan adalah 0,2593 dengan 

standar deviasi sebesar 0,29797 dan varian sebesar 0,089. 

Nilai X1 yang kecil bahkan bernilai negatif, menunjukkan bahwa 

perusahaan kurang liquid, karena jumlah hutang lancar yang lebih besar 

daripada aset lancarnya. Sedangkan, nilai X1 yang besar dan bernilai positif 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut liquid, sebab perusahaan mampu 

memenuhi hutang lancarnya, karena jumlah hutang lancar yang lebih kecil 

daripada aset lancarnya. Dari hasil analisis di atas, PT Duta Anggada Realty 

memiliki nilai X1 yang paling kecil selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut 

disebabkan karena jumlah hutang lancar yang lebih besar dari aset lancar yang 

dimiliki perusahaan. Sehingga menyebabkan modal kerja bersih perusahaan 

bernilai negatif.  

 

2) X2 (Laba ditahan terhadap total aset) 

Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam meningkatkan laba bagi 

perusahaan. Laba ditahan diperoleh dari ekuitas bagian jumlah laba yang belum 

ditentukan penggunanya. Adapun hasil perhitungan X2  selama periode 2015-

2017 ditunjukkan dalam table 4.2 di bawah ini. 

 

Tabel 4. 2 Tabel Statistik Deskriptif X2 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
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X2 Tahun 2015 10 .78 -.08 .71 .2071 .25179 .252 

X2 Tahun 2016 10 1.29 -.60 .69 .0879 .33353 .334 

X2 Tahun 2017 10 1.26 -.58 .68 .0960 .32307 .323 

Valid N (listwise) 10       

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Maret 2019 (lampiran 3 hal m-v) 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dari 10 perusahaan yang diteliti, 

perusahaan yang memiliki nilai X2 paling kecil (minimum) pada tahun 2015 

adalah PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dengan nilai X2 sebesar -0,08. 

Sedangkan perusahaan dengan nilai X2 paling besar (maximum) tahun 2015 

adalah PT Indonesia Prima Property Tbk, dengan nilai X2 sebesar 0.71. Rata-

rata (Mean) X2 tahun 2015 dari 10 perusahaan adalah 0,2071 dengan standar 

deviasi sebesar 0,25179 dan varian sebesar 0,252. 

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki nilai X2 paling kecil 

(minimum) adalah PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk dengan nilai X2 sebesar 

-0,60. Sedangkan perusahaan dengan nilai X2 paling besar (maximum) tahun 

2016 adalah PT Indonesia Prima Property Tbk dengan nilai X2 sebesar 0.69. 

Rata-rata (Mean) X2 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 0,0879 dengan 

standar deviasi sebesar 0,33353 dan varian sebesar 0,334. 

Pada tahun 2017, perusahaan yang memiliki nilai X2 paling kecil 

(minimum) adalah PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk, dengan nilai X2 sebesar 

-0,58. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai X2 paling besar (maximum) 

tahun 2017 adalah PT Indonesia Prima Property Tbk dengan nilai X2 sebesar 

0,68. Rata-rata (Mean) X2 tahun 2017 dari 10 perusahaan adalah 0,0960 dengan 

standar deviasi sebesar 0,32307 dan varian sebesar 0,323. 
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Nilai X2 yang semakin besar menunjukkan efisiensi perusahaan dalam 

meningkatkan laba ditahannya. Nilai X2 yang kecil dan cenderung menurun 

hingga bernilai negatif, menunjukkan bahwa perusahaan kurang 

memanfaatkan pendanaan dari laba ditahan dengan baik dan kurang efisien. 

Nilai X2 yang bernilai negatif dapat disebabkan oleh jumlah laba ditahan yang 

bernilai negatif atau deficit sehingga dapat dikatakan perusahaan tidak 

memiliki laba ditahan. Sedangkan, nilai X2 yang besar dan bernilai positif 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memanfaatkan laba ditahan 

dengan baik dan maksimal. Dari hasil analisis di atas, PT Bintang Mitra 

Semestaraya Tbk memiliki nilai X2 yang paling kecil selama 2 tahun berturut-

turut. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan memiliki jumlah laba ditahan 

yang bernilai negatif, sehingga mempengaruhi nilai X2 menjadi bernilai negatif 

pula.  

 

3) X3 (Laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset) 

Rasio menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Laba sebelum bunga 

dan pajak sering disebut dengan laba bersih sebelum dikurangi beban bunga 

dan pajak. Adapun hasil perhitungan X3  selama periode 2015-2017 

ditunjukkan dalam tabel 4.3. di bawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 4. 3 Tabel Statistik Deskriptif X3 
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

X3 Tahun 2015 10 .16 -.01 .15 .0563 .04873 .002 

X3 Tahun 2016 10 .09 -.00 .09 .0402 .03119 .001 

X3 Tahun 2017 10 .24 -.02 .23 .0543 .07081 .005 

Valid N (listwise) 10       

 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Maret 2019 (lampiran 3 hal m-v) 

 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, maka dari 10 perusahaan yang diteliti, 

perusahaan yang memiliki nilai X3 paling kecil (minimum) pada tahun 2015 

adalah PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dengan nilai X3 sebesar -0,01. 

Sedangkan perusahaan dengan nilai X3 paling besar (maximum) tahun 2015 

adalah PT Puradelta Lestari Tbk, dengan nilai X3 sebesar 0.15. Rata-rata 

(Mean) X3 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 0,0563 dengan standar deviasi 

sebesar 0,04873 dan varian sebesar 0,002. 

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki nilai X3 paling kecil 

(minimum) adalah PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dengan nilai X3 

sebesar -0,001. Sedangkan perusahaan dengan nilai X3 paling besar 

(maximum) tahun 2016 adalah PT Puradelta Lestari Tbk dengan nilai X3 

sebesar 0.09. Rata-rata (Mean) X3 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 0,0402 

dengan standar deviasi sebesar 0,03119 dan varian sebesar 0,001. 

Pada tahun 2017, perusahaan yang memiliki nilai X3 paling kecil 

(minimum) adalah PT Indonesia Prima Property Tbk, dengan nilai X3 sebesar 

-0,02. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai X3 paling besar (maximum) 

tahun 2017 adalah PT Surya Semesta Internusa Tbk dengan nilai X3 sebesar 
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0,23. Rata-rata (Mean) X3 tahun 2017 dari 10 perusahaan adalah 0,0543 dengan 

standar deviasi sebesar 0,07081 dan varian sebesar 0,005. 

Nilai X3 yang kecil dan menurun hingga bernilai negatif, menunjukkan 

bahwa perusahaan kurang mampu dalam menghasilkan laba dari penggunaan 

aset untuk keperluan produksi. Sedangkan, nilai X3 yang semakin besar dan 

bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dikatakan efisien 

dalam pengunaan aset perusahaan, sebab perusahaan mampu menghasilkan 

laba dari penggunaan aset perusahaan. Dari hasil analisis di atas, PT Ristia 

Bintang Mahkotasejati Tbk memiliki nilai X3 yang paling kecil selama 2 tahun 

berturut-turut yaitu selama tahun 2015-2016. Hal tersebut disebabkan karena 

jumlah laba yang diperoleh perusahaan sedikit hingga pada tahun 2017 bernilai 

negatif atau perusahaan tidak menghasilkan laba. Pada tahun selanjutnya, 

kerugian besar juga dialami oleh PT Indonesia Prima Property Tbk. Pada tahun 

2017, PT Indonesia Prima Property Tbk mengalami penurunan EBIT hingga 

bernilai negatif. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan peningkatan pada 

bagian penjualan ataupun melakukan perbaikan pada kinerja perusahaan, 

sehingga dapat menutup kerugian pada tahun selanjutnya. 

 

4) X4 (Nilai buku saham biasa dan preferen terhadap nilai buku total hutang) 

Nilai buku saham biasa dan preferen diperoleh dari total modal perusahaan 

dibagi dengan jumlah saham beredar. Sedangkan nilai buku total hutang 

diperoleh dari jumlah hutang jangka pendek dan jumlah hutang jangka panjang. 
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Adapun hasil perhitungan X4  selama periode 2015-2017 ditunjukkan dalam 

table 4.4. di bawah ini: 

 

Tabel 4. 4 Tabel Statistik Deskriptif X4 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

X4 Tahun 2015 10 .03 .0000005 .03079 .0069 .01239 .000 

X4 Tahun 2016 10 .09 .0000005 .08824 .0163 .03087 .001 

X4 Tahun 2017 10 .06 .0000004 .05545 .0080 .01729 .000 

Valid N (listwise) 10       

Sumber: Data Sekunder yang diolah, Maret 2019 (lampiran 3 hal m-v) 

 

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, maka dari 10 perusahaan yang diteliti, 

perusahaan yang memiliki nilai X4 paling kecil (minimum) pada tahun 2015 

adalah PT Duta Anggada Realty Tbk dengan nilai X4 sebesar 0,0000005. 

Sedangkan perusahaan dengan nilai X4 paling besar (maximum) tahun 2015 

adalah PT Eureka Prima Jakarta Tbk, dengan nilai X4 sebesar 0.03079. Rata-

rata (Mean) X4 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 0,0069 dengan standar 

deviasi sebesar 0,01239 dan varian sebesar 0,000. 

Pada tahun 2016, perusahaan yang memiliki nilai X4 paling kecil 

(minimum) adalah PT Duta Anggada Realty Tbk dengan nilai X4 sebesar 

0,0000005. Sedangkan perusahaan dengan nilai X4 paling besar (maximum) 

tahun 2016 adalah PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dengan nilai X4 

sebesar 0.08824. Rata-rata (Mean) X4 tahun 2016 dari 10 perusahaan adalah 

0,0163 dengan standar deviasi sebesar 0,03087 dan varian sebesar 0,001. 
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Pada tahun 2017, perusahaan yang memiliki nilai X4 paling kecil 

(minimum) pada tahun 2017 adalah PT Duta Anggada Realty Tbk, dengan nilai 

X4 sebesar 0,0000004. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai X4 paling 

besar (maximum) tahun 2017 adalah PT Eureka Prima Jakarta Tbk dengan nilai 

X4 sebesar 0,05545. Rata-rata (Mean) X4 tahun 2017 dari 10 perusahaan adalah 

0,0080 dengan standar deviasi sebesar 0,01729 dan varian sebesar 0,000. 

Nilai X4 yang kecil bahkan bernilai negatif, menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut tidak solvable, karena jumlah hutang yang lebih besar 

daripada nilai ekuitas perusahaan. Sedangkan, nilai X4 yang besar dan bernilai 

positif menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik, sebab jumlah 

hutang yang dimiliki perusahaan mampu dipenuhi oleh perusahaan dengan 

adanya ekuitas perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila 

perusahaan mampu memenuhi kewajibannya yaitu hutang-hutanya dengan 

harta yang dimiliki. Dari hasil analisis di atas, PT Duta Anggada Realty Tbk 

memiliki nilai X4 yang paling kecil selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut 

disebabkan karena total hutang perusahaan yang mengalami peningkatan terus-

menerus selama 3 tahun terakhir. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan 

evaluasi dengan mengurangi biaya-biaya yang kurang dibutuhkan oleh 

perusahaan dan tetap mengawasi jumlah hutang perusahaan sehingga tidak 

terjadi pemborosan maupun kesulitan dalam melunasi hutangnya tersebut. 

Setelah diperoleh perhitungan dari masing-masing variabel, selanjutnya 

melakukan perhitungan nilai Zi dengan menggunakan rumus persamaan 
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berikut ini: Zi = 3,25 + 6,56 (X1)+ 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4). Hasil 

dari perhitungan nilai Zi ditunjukkan dalam tabel 4.5. di bawah ini: 

 
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Zi 

 

Sumber: Data Primer yang telah diolah bulan Maret 2019 (lampiran 2 hal m-v) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa: 

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif selama 

3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Zi pada tahun 

2015 sebesar 6,86, kemudian menurun menjadi 6,42 pada tahun 2016, dan pada 

tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 7,39. Penurunan terjadi pada variabel 

X2. Hal tersebut didukung dengan adanya penurunan pada jumlah laba ditahan.  

PT Bintang Semestaraya Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif selama 3 

tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Zi pada tahun 2015 

sebesar 7,46, kemudian menurun menjadi 2,84 pada tahun 2016, dan pada 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

Z-Score 

2015 2016 2017 

1 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 6.86 6.42 7.39 

2 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 7.46 2.84 3.48 

3 COWL Cowell Development Tbk 3.82 4.12 3.40 

4 DART Duta Anggada Realty Tbk 4,12 4,22 4,85 

5 DMAS Puradelta Lestari Tbk 8.04 7.58 7.32 

6 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk 9.15 8.87 8.81 

7 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 5.89 6.27 5.51 

8 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 4.63 4.26 5.50 

9 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 5.94 5.87 7.70 

10 TARA Sitara Propertindo Tbk 3.54 3.30 3.40 
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tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,48. Penurunan terjadi pada variabel 

X2. Hal tersebut didukung dengan adanya penurunan pada jumlah laba ditahan. 

PT Cowell Development Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif selama 3 

tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Zi pada tahun 2015 

sebesar 3,82, kemudian mengalami kenaikan menjadi 4,12 pada tahun 2016, 

dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3,40. Penurunan terjadi 

pada variabel X2, X3, dan X4. Hal tersebut didukung dengan adanya penurunan 

pada jumlah laba ditahan, penurunan laba sebelum bunga dan pajak, naiknya 

total hutang, dan menurunnya modal atau ekuitas perusahaan. 

PT Duta Anggada Realty Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif setiap 

tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

Zi pada tahun 2015 sebesar 4,12, kemudian meningkat menjadi 4,22 pada tahun 

2016, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 3,85. 

Penurunan terjadi pada variabel X1, X2, X3, dan X4. Hal tersebut didukung 

dengan adanya penurunan pada jumlah aset lancar, penurunan laba ditahan, 

penurunan laba sebelum bunga dan pajak, dan kenaikan total hutang. Meskipun 

perusahaan masih mendapatkan laba tiap tahunnya, namun jumlah hutang yang 

lebih besar dari total aset menjadi salah satu penyebab nilai Zi perusahaan 

mengalami penurunan.  

PT Puradelta Lestari Tbk memiliki nilai Zi yang semakin menurun setiap 

tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

Zi pada tahun 2015 sebesar 8,04, kemudian menurun menjadi 7,58 pada tahun 

2016, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 7,32. 
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Penurunan terjadi pada variabel X1, X2, X3, dan X4. Hal tersebut didukung 

dengan adanya penurunan pada jumlah aset lancar, penurunan total aset, 

penurunan laba sebelum bunga dan pajak. 

PT Eureka Prima Jakarta Tbk memiliki nilai Zi yang semakin 

mengalami penurunan setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai Zi pada tahun 2015 sebesar 9,15, kemudian 

menurun menjadi 8,87 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami 

penurunan lagi menjadi 8,81. Penurunan terjadi pada variabel X1, X2, dan X3. 

Hal tersebut didukung dengan adanya penurunan pada jumlah total aset, 

penurunan laba ditahan serta menurunnya laba sebelum bunga dan pajak 

hingga bernilai negatif. Meskipun banyak terjadi penurunan pada variabelnya, 

perusahaan memiliki tingkat hutang paling kecil daripada perusahaan lainnya 

selama 3 tahun terkahir. 

PT Indonesia Prima Property Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif 

selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Zi pada 

tahun 2015 sebesar 5,89, kemudian naik menjadi 6,27 pada tahun 2016, dan 

pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,51. Perubahan pada nilai Zi 

dipengaruhi oleh masing-masing variabel yang berfluktuasi tiap tahunnya, 

sehingga nilai Zi mengalami kenaikan maupun penurunan.  

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif 

setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai Zi pada tahun 2015 sebesar 4,63, kemudian menurun menjadi 4,26 pada 

tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 5,50. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi turun naiknya nilai Zi yaitu adanya 

kenaikan pada jumlah hutang lancar dan meningkatnya jumlah hutang 

perusahaan. 

PT Surya Semesta Internusa Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif setiap 

tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

Zi pada tahun 2015 sebesar 5,94, kemudian menurun menjadi 5,87 pada tahun 

2016, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 7,70. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi turun naiknya nilai Zi yaitu adanya kenaikan pada 

jumlah hutang lancar dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan.  

PT Sitara Propertindo Tbk memiliki nilai Zi yang fluktuatif setiap 

tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai 

Zi pada tahun 2015 sebesar 3,54, kemudian menurun menjadi 3,30 pada tahun 

2016, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3,40. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi turun naiknya nilai Zi yaitu adanya kenaikan pada 

jumlah hutang lancar dan meningkatnya jumlah hutang perusahaan. 

 

4.2. Pembahasan 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis keuangan pada 10 perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2015-2017, untuk mengetahui potensi kebangkrutan selama periode 

tersebut dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti menggunakan beberapa variabel yang sama, seperti yang 
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digunakan pada penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada rumus Z-Score yang digunakan. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus hasil modifikasi yang digunakan untuk perusahaan 

non manufaktur. Berdasarkan pada hasil perhitungan Zi dan kriteria atau titik cut-

off menunjukkan bahwa: 

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk berada di zona aman dan tidak berpotensi 

mengalami kebangkrutan selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 2015 sebesar 6,86. Nilai tersebut lebih 

tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di 

daerah aman atau safe zone. Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi mengalami 

penurunan menjadi 6,42. Penurunan nilai Zi disebabkan karena jumlah laba ditahan 

yang menurun, serta adanya kenaikan pada biaya pemasaran dan administrasi 

umum. Pada akhirnya laba yang diperoleh perusahaan sedikit karena kontribusi 

margin yang mengecil. Faktor penyebab penurunan tersebut juga disampaikan oleh 

Gilrita,dkk dalam penelitiannya, bahwa penyebab skor Z memiliki nilai yang kecil 

karena terjadi penurunan EBIT dan penurunan laba perusahaan. Selain disebabkan 

oleh 2 faktor tersebut, kenaikan pada total hutang perusahaan juga memepengaruhi 

nilai Z-Score menjadi turun. Karena nilai tersebut lebih tinggi dari titik cut off 5,85, 

maka perusahaan diindikassikan berada di daerah aman atau safe zone. Pada tahun 

2017, perusahaan mengalami kenaikan pada nilai Zi menjadi 7,39. Nilai Zi tersebut 

masih lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa 

perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. Naiknya nilai Zi dikarenakan 

menurunnya biaya pemasaran sebesar Rp. 9.684.622.439 dan menurunnya biaya 
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administrasi umum sebesar Rp. 35.530.932.951. Menurunnya biaya-biaya tersebut, 

diikuti dengan meningkatnya laba karena perusahaan tidak menanggung biaya yang 

terlalu besar seperti tahun sebelumnya. Selain itu, beberapa utang kepada 

kontraktor dan kepada konsumen juga telah dipenuhi dari tahun 2016 sampai 2017. 

Sehingga, utang perusahaan juga mengalami penurunan.  

PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk berada di zona aman atau safe zone pada 

tahun 2015, namun pada tahun 2016-2017 perusahaan berada di daerah berpotensi 

mengalami kebangkrutan atau distress zone. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan Zi pada tahun 2015 sebesar 7,46. Nilai tersebut lebih tinggi dari titik 

cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman 

atau safe zone. Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan penurunan 

menjadi 2,84. Nilai tersebut berada lebih rendah dari titik cut off 4,35, sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. 

Penurunan dikarenakan adanya penurunan pada modal kerja bersih perusahaan. 

Turunnya modal kerja bersih akibat terjadi penurunan aset lancar sebesar Rp. 

28.510 juta, yang disebabkan karena penurunan kas dan piutang usaha dari pihak 

ketiga, sehingga menyebabkan menurunnya aset perusahaan secara keseluruhan 

sebesar Rp. 31.620 juta. Selain itu modal perusahaan juga mengalami penurunan 

dari tahun sebelumya karena adanya selisih kurs dan jumlah laba ditahan yang 

mengalami defisit.  Pada tahun 2017, perusahaan mengalami kenaikan pada nilai Zi 

menjadi 3,48. Karena nilai Zi tersebut masih lebih rendah dari titik cut off 4,35, 

maka mengindikasikan bahwa perusahaan masih berada di daerah bangkrut atau 

distress zone. Pada tahun 2017 nilai Zi menunjukkan kenaikan karena adanya 
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peningkatan pada aset lancar sebesar Rp. 11.232 juta. Peningkatan aset lancar 

disebabkan oleh meningkatnya kas dan piutang usaha dari pihak ketiga, sehingga 

aset perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.600 juta. Meskipun 

meningkat, perusahaan masih diindikasikan masuk dalam zona distress. Hal 

tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kewajiban tidak lancar dan turunnya 

kewajiban lancar. Kewajiban tidak lancar mengalami kenaikan karena adanya 

penambahan utang jangka panjang setelah dikurangi dengan utang yang jatuh 

tempo dalam setahun, sedangkan jumlah kewajiban lancar turun karena turunnya 

jumlah utang usaha dari pihak ketiga, uang muka dan jaminan, utang lain-lain dan 

bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun. Karena naiknya 

kewajiban lancar, maka terjadi kenaikan pula  pada total hutang perusahaan sebesar 

Rp. 12.143 juta. Selain faktor hutang, faktor lain yang mempengaruhi yaitu jumlah 

modal perusahaan yang turun sebesar Rp. 5.544 juta karena adanya selisih kurs pada 

laporan keuangan entitas anak, naiknya beban penjualan yang disebabkan adanya 

kenaikan tarif atau ongkos angkut, naiknya beban umum dan administrasi karena 

adanya kenaikan gaji, tunjangan, dan biaya konsultan.  

PT Cowell Development Tbk berada di zona berpotensi bangkrut atau distress 

zone selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan Zi pada tahun 2015 sebesar 3,82. Nilai tersebut lebih rendah dari titik 

cut off 4,35 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut 

atau distress zone. Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan nilai 4,12. 

Nilai tersebut juga berada lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. 
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Pada tahun 2017, perusahaan mengalami penurunan pada nilai Zi menjadi 3,40. 

Nilai Zi tersebut lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga mengindikasikan 

bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. Turunnya nilai Zi 

disebabkan oleh jumlah modal kerja bersih yang bernilai negatif. Modal kerja bersih 

bernilai negatif disebabkan karena adanya kenaikan jumlah aset lancar sebesar 

25,64% yang diikuti dengan meningkatnya hutang lancar sebesar 131,37% dari 

tahun 2016. Kenaikan aset lancar disebabkan adanya peningkatan pada jumlah 

persediaan dan piutang usaha. Sedangkan, kenaikan utang lancar disebabkan karena 

adanya kenaikan atas kewajiban utang bank di tahun 2017. Meskipun jumlah aset 

lancar mengalami kenaikan, namun kenaikan jumlah utang lancar lebih besar dari 

aset lancar. Hal tersebut yang mengindikasikan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan, karena tingkat likuiditas yang rendah.   

PT Duta Anggada Realty Tbk berada di zona berpotensi bangkrut selama 3 tahun 

berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 

2015 sebesar 4,12. Nilai tersebut lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. 

Kemudian pada tahun 2016, hasil perhitungan Zi menunjukkan sebesar 4,22. Nilai 

tersebut masih berada lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga mengindikasikan 

bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. Pada tahun 2017, 

perusahaan mengalami penurunan pada nilai Zi menjadi 3,85. Nilai Zi tersebut 

masih lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga mengindikasikan bahwa 

perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. Penyebab perusahaan 

diindikasikan berpotensi bangkrut selama 3 tahun berturut-turut yaitu modal kerja 
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bersih yang bernilai negatif. Hal tersebut disebabkan karena jumlah aset lancar yang 

lebih kecil dari hutang lancar. Kecilnya aset lancar selama 3 tahun disebabkan 

karena jumlah kas dan setara kas mengalami penurunan dan menurunnya jumlah 

persediaan, diikuti dengan turun naiknya utang lancar. Kenaikan utang lancar 

disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank jangka pendek sebesar 57,6%. Karena  

jumlah utang lancar yang naik turun dan kecilnya aset lancar, maka modal kerja 

bersih perusahaan menjadi bernilai negatif selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga 

dapat menyebabkan operasional perusahaan terganggu.   

PT Puradelta Lestari Tbk berada di zona aman atau safe zone dan tidak 

berpotensi mengalami kebangkrutan selama 3 tahun berturut-turut. Meskipun 

perusahaan berada di zona aman, namun selama 3 tahun berturut-turut nilai Zi terus 

menerus menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya modal kerja 

bersih perusahaan karena jumlah aset lancar yang menurun tetapi hutang lancar 

yang fluktuatif. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Katarina Intan Afni 

Patunrui dan Sri Yati tahun 2017, bahwa penurunan skor Z pada suatu perusahaan 

disebabkan oleh variabel X1 dimana kemampuan likuiditas perusahaan mengalami 

penurunan. Selain itu jumlah laba sebelum bunga dan pajak juga mengalami 

penurunan selama 3 tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi 

pada tahun 2015 sebesar 8,04. Nilai tersebut lebih tinggi dari titik cut off 5,85 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. 

Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan nilai 7,58. Nilai tersebut berada 

lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan 

berada di daerah aman atau safe zone. Pada tahun 2017, perusahaan mengalami 
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penurunan pada nilai Zi menjadi 7,32. Nilai Zi tersebut lebih tinggi dari titik cut off 

5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman atau safe 

zone. Penurunan yang terjadi selama 3 tahun disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: menurunnya total aset selama 3 tahun karena menurunnya aset lancar 

dan aset tidak lancar. Di tahun 2015, penurunan aset lancar disebabkan karena  

adanya penurunan jumlah persediaan, uang muka, dan pajak dibayar dimuka. 

Sedangkan menurunnya aset lancar tahun 2016-2017 disebabkan oleh penurunan 

kas dan setara kas, uang muka, biaya dibayar dimuka, dan pajak dibayar dimuka. 

Penurunan kas dan setara kas disebabkan karena adanya pembagian tunai final 

untuk buku tahun 2016 dan 2017.  

PT Eureka Prima Jakarta Tbk berada di zona aman atau safe zone dan tidak 

berpotensi mengalami kebangkrutan selama 3 tahun berturut-turut. Walaupun 

perusahaan berada di zona aman, namun jumlah laba ditahan perusahaan bernilai 

negatif atau defisit selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan Zi pada tahun 2015 sebesar 9,15. Nilai tersebut lebih tinggi dari titik 

cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman 

atau safe zone. Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan nilai 8,87. Nilai 

tersebut berada lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa 

perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. Pada tahun 2017, perusahaan 

mengalami penurunan nilai Zi, menjadi 8,81. Nilai Zi tersebut lebih tinggi dari titik 

cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman 

atau safe zone. Salah satu penyebab perusahaan mengalami penurunan pada tahun 

2017 yaitu jumlah laba sebelum bunga dan pajak yang bernilai negatif. Hal tersebut 
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menyebabkan variabel X3 bernilai negatif. Selain itu, perlu diwaspadai juga karena 

total aset mengalami penurunan selama 3 tahun. Penurunan total aset disebabkan 

karena meningkatnya aset lancar dan menurunnya aset tidak lancar. Meningkatnya 

aset lancar disebabkan karena adanya realisasi biaya proyek untuk pelaksanaan 

pekerjaan, yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah persediaan real estate. 

Namun di bagian piutang pihak berelasi mengalami penurunan. Meskipun 

perusahaan mengalami kerugian laba ditahan dan penurunan total aset, perusahaan 

masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajibannya, karena jumlah aset  

yang dimiliki perusahaan kurang lebih 30 kali lipat lebih besar dari total liabilitas 

yang dimiliki.  

PT Indonesia Prima Property Tbk berada di zona aman atau safe zone pada tahun 

2015-2016, namun pada tahun 2017 perusahaan berada di zona kelabu atau rawan 

atau grey zone. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 

2015 sebesar 5,89. Nilai tersebut lebih tinggi sedikit dari titik cut off 5,85 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. 

Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan nilai 6,27. Nilai tersebut berada 

lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan 

berada di daerah aman atau safe zone. Pada tahun 2017, perusahaan mengalami 

penurunan pada nilai Zi menjadi 5,51. Nilai Zi pada tahun 2017, berada di antara 

titik cut off 5,85 dan 4,35 sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di 

daerah rawan bangkrut atau grey zone. Pada tahun 2017, perusahaan diindikasikan 

bahwa perusahaan  sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak sedang 

mengalami kesulitan keuangan karena berada di zona rawan. Faktor yang 
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menyebabkan perusahaan berada di zona rawan yaitu menurunnya total aset, modal 

perusahaan dan laba perusahaan, serta adanya kenaikan pada total hutang. 

Penurunan total aset disebabkan oleh turunnya aset lancar dan aset tidak lancar 

sebesar 0,5 %, aset lancar mengalami penurunan karena kenaikan piutang lain-lain 

dan penurunan pada komponen lainnya, sedangkan aset tidak lancar mengalami 

penurunan karena adanya pengembalian pajak. Laba sebelum bunga dan pajak juga 

mengalami kerugian sehingga mempengaruhi nilai Zi. Jumlah laba perusahaan juga 

mengalami penurunan sebagai akibat menurunnya pendapatan. Modal perusahaan 

juga mengalami penurunan karena berkurangnya laba ditahan dan penghasilan 

komprehensif. Kenaikan total hutang disebabkan oleh kenaikan hutang jangka 

pendek sebesar 128% dari tahun 2016 karena adanya penarikan jaminan bank dan 

kenaikan hutang jangka panjang sebesar 14% karena adanya kenaikan utang 

imbalan pasca kerja kepada pekerja tahun 2016.  

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk  menunjukkan kinerja yang naik turun dari 

tahun 2015-2017. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 

2015 sebesar 4,63. Nilai tersebut berada di antara titik cut off 5,85 dan 4,35 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah rawan bangkrut atau grey 

zone. Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan penurunan nilai Zi menjadi 

4,26. Nilai tersebut berada lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. 

Faktor yang menyebabkan perusahaan masuk dalam distress zone yaitu pertama, 

adanya penurunan pada total aset, yang disebabkan penurunan aset lancar sebesar 

42,3%. Penurunan aset lancar disebabkan oleh turunnya biaya dibayar dimuka, kas 
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dan setara kas, persediaan, dan piutang usaha. Karena turunnya aset lancar, piutang 

pihak ketiga, dan penyertaan saham pada entitas asosiasi menyebabkan total aset 

juga mengalami penurunan sebesar 12,4%. Kedua, turunnya modal perusahaan 

karena turunnya laba ditahan yang masih bernilai negatif atau defisit dan kerugian 

yang belum diselesaikan atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia 

untuk dijual. Ketiga, peningkatan laba sebelum bunga dan pajak namun masih 

mengalami rugi. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan bagian atas rugi 

dari entitass asosiasi. Pada tahun 2017, perusahaan menunjukkan peningkatan pada 

nilai Zi menjadi 5,50. Nilai Zi tersebut berada di antara titik cut off 5,85 dan 4,35 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah rawan bangkrut atau 

grey zone. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah laba 

sebelum bunga dan pajak yang signifikan, karena adanya peningkatan penjualan 

bagian atas rugi dari entitas asosiasi. Total aset juga mengalami peningkatan karena 

naiknya aset lancar, sehingga modal kerja bersih juga naik. Modal perusahaan juga 

mengalami peningkatan karena adanya kenaikan laba ditahan, walaupun laba 

ditahan masih  mengalami rugi dan kerugian yang belum diselesaikan atas 

perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Namun, pada tahun 

2017 ini, total hutang perusahaan menunjukkan peningkatan sebesar 658,82%, yang 

disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, 

akrual dan utang bank jangka pendek, dan liabilitas imbalan pasca kerja. Selain itu, 

juga terdapat peningkatan pada beban usaha dikarenakan adanya kenaikan gaji, 

upah, tunjangan, iuran dan perizinan, jasa professional, penyusutan, dan keperluan 

kantor. Jadi, meskipun sudah keluar dari zona bangkrut, perusahaan perlu berhati-
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hati dalam melaksanakan usahanya, sehingga tidak kembali masuk dalam zona 

bangkrut. 

PT Surya Semesta Interrnusa Tbk berada di zona aman atau safe zone dan 

diindikasikan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan selama 3 tahun berturut-

turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 2015 sebesar 

5,94. Nilai tersebut sedikit lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. 

Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan penurunan nilai menjadi 5,87. 

Nilai tersebut masih berada sedikit lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. 

Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya laba ditahan, penurunan laba 

sebelum bunga dan pajak sebesar 31,9%, dan adanya kenaikan pada total hutang 

sebesar 22,9% dari tahun sebelumnya. Kenaikan total hutang disebabkan karena 

adanya utang obligasi jangka pendek yang jatuh tempo pada bulan November tahun 

2017 dan utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo di tahun 2021. Pada tahun 

2017, perusahaan mengalami kenaikan pada nilai Zi menjadi 7,70. Nilai Zi tersebut 

masih lebih tinggi dari titik cut off 5,85 sehingga mengindikasikan bahwa 

perusahaan berada di daerah aman atau safe zone. Kenaikan tersebut didukung 

dengan meningkatnya laba ditahan dan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 

360,1%. Namun pada tahun 2017, hutang perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 13,8% dari tahun sebelumnya. Peningkatan hutang disebabkan adanya 

peningkatan utang jangka pendek, karena masih terdapat utang obligasi yang jatuh 

tempo bulan November 2017, yang pelunasannya menggunakan pinjaman bank 



68 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

jangka pendek. Selain itu naiknya uang muka proyek pihak ketiga juga menjadi 

faktor meningkatnya utang jangka pendek. Meskipun pada tahun 2016 perusahaan 

mengalami penurunan, namun perusahan mampu memperbaiki kinerjanya sehingga 

pada tahun selanjutnya, perusahaan mampu meningkatkan kinerja dengan baik.  

PT Sitara Propertindo Tbk berada di zona berpotensi bangkrut selama 3 tahun 

berturut-turut. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil perhitungan Zi pada tahun 

2015 sebesar 3,54. Nilai tersebut lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. 

Kemudian pada tahun 2016, nilai Zi menunjukkan penurunan nilai menjadi 3,30. 

Nilai tersebut berada lebih rendah dari titik cut off 4,35 sehingga mengindikasikan 

bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau distress zone. Penurunan Zi 

disebabkan karena modal kerja bersih perusahaan yang bernilai negatif. Modal 

kerja bersih bernilai negatif karena jumlah hutang lancar yang lebih besar dari aset 

lancar perusahaan. Di tahun 2016, aset lancar perusahaan mengalami penurunan 

sebesar 36,80%. Aset lancar mengalami penurunan karena turunnya persediaan real 

estate, khususnya terkait bangunan dalam penyelesaian milik entitas anak yang 

didivestasi tahun 2016. Karena turunnya aset lancar, maka menyebabkan aset 

perusahaan secara keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 5,90% pada 

tahun 2016. Selain itu, turunnya laba sebelum bunga dan pajak juga menjadi faktor 

turunnya nilai Zi. Laba sebelum bunga dan pajak tahun 2016 mengalami penurunan, 

karena jumlah pendapatan yang turun 54,60%. Penurunan pendapatan disebabkan 

karena penjualan tanah dan apartemen yang turun serta naiknya biaya jasa 

professional dan biaya keperluan kantor. Hal tersebut menyebabkan kontribusi 
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margin perusahaan kecil. Pada tahun 2017, perusahaan mengalami peningkatan 

pada nilai Zi menjadi 3,40. Nilai Zi tersebut lebih rendah dari titik cut off 4,35 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan berada di daerah bangkrut atau 

distress zone. Pada tahun 2017, perusahaan masih berada di zona distress karena 

modal kerja bersih perusahaan yang masih bernilai negatif. Meskipun masih 

bernilai negatif, namun perusahaan mampu memperbanyak jumlah aset lancarnya. 

Bertambahnya aset lancar 27,32% juga berpengaruh pada total aset, sehingga total 

aset juga semakin naik. Meskipun aset lancar perusahaan naik, namun hutang 

jangka pendek juga mengalami kenaikan sebesar 9,84%. Kenaikan utang jangka 

pendek disebabkan karena adanya penambahan utang bank jangka pendek. Oleh 

sebab itu, modal kerja bersih masih bernilai negatif. Modal kerja bersih yang 

bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak liquid. Selain itu, laba bunga 

sebelum bunga dan pajak juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal 

tersebut dikarenakan karena adanya peningkatan beban keuangan dan beban 

lainnya serta penurunan pendapatan keuangan dan pendapatan lainnya. Selama 

tahun 2016-2017, perusahaan mengalami penurunan pada jumlah modal kerja 

bersih, sehingga menyebabkan penurunan pada nilai Zi. Hal tersebut juga sesuai 

dengan hasil penelitian Katarina Intan Afni Patunrui dan Sri Yati pada tahun 2017, 

yang menyatakan bahwa penyebab menurunnya nilai Zi yaitu variabel X1.  

Berdasarkan pembahasan di atas, pada tahun 2015 terdapat 3 perusahaan yang 

berpotensi akan mengalami bangkrut atau berada dalam distress zone, 1 perusahaan 

masuk dalam kategori rawan bangkrut atau grey zone, dan 6 perusahaan yang 

masuk kategori tidak bangkrut atau berada dalam safe zone. Perusahaan yang 
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diprediksi berpotensi bangkrut atau dalam distress zone pada tahun 2015 yaitu PT 

Cowell Development Tbk, PT Duta Anggada Realty Tbk dan PT Sitara Propertindo 

Tbk. Perusahaan yang diprediksi masuk dalam kategori rawan bangkrut atau dalam 

grey zone yaitu PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. Sedangkan perusahaan yang 

masuk kategori tidak bangkrut atau dalam safe zone yaitu PT Binakarya Jaya Abadi 

Tbk, PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, PT Eureka 

Prima Jakarta Tbk, PT Indonesia Prima Property Tbk, dan PT Surya Semesta 

Internusa Tbk. 

Kemudian pada tahun 2016 terdapat 5 perusahaan yang masuk dalam kategori 

berpotensi akan mengalami bangkrut atau berada dalam distress zone dan 5 

perusahaan yang masuk kategori tidak bangkrut atau berada dalam safe zone. 

Perusahaan yang diprediksi berpotensi bangkrut atau dalam distress zone pada 

tahun 2016 yaitu PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk, PT Cowell Development Tbk, 

PT Duta Anggada Realty Tbk, PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk dan PT Sitara 

Propertindo Tbk. Sedangkan perusahaan yang masuk kategori tidak bangkrut atau 

dalam zona aman yaitu PT Binakarya Jaya Abadi Tbk, PT Puradelta Lestari Tbk, 

PT Eureka Prima Jakarta Tbk, PT Indonesia Prima Property Tbk, dan PT Surya 

Semesta Internusa Tbk.  

Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat 4 perusahaan yang berpotensi akan 

mengalami bangkrut atau berada dalam distress zone, 2 perusahaan masuk dalam 

kategori rawan bangkrut atau grey zone, dan 4 perusahaan yang masuk kategori 

tidak bangkrut atau berada dalam safe zone. Perusahaan yang diprediksi berpotensi 

bangkrut atau dalam distress zone pada tahun 2017 yaitu PT Bintang Mitra 
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Semestaraya Tbk, PT Cowell Development Tbk, PT Duta Anggada Realty Tbk dan 

PT Sitara Propertindo Tbk. Perusahaan yang diprediksi masuk dalam kategori 

rawan bangkrut atau dalam grey zone yaitu PT Indonesia Prima Property Tbk dan 

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. Sedangkan perusahaan yang masuk kategori 

tidak bangkrut atau dalam safe zone yaitu PT Binakarya Jaya Abadi Tbk, PT 

Puradelta Lestari Tbk, PT Eureka Prima Jakarta Tbk, dan PT Surya Semesta 

Internusa Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


