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Abstract:This study aims to determine the rate of bankruptcy of companies that were delisted in Indonesia Stock
Exchange by three criteria: bankrupt, bankrupt-prone, and not go broke and to know companies’ financial and
nonfinancial bankruptcy. The population used in this study were 18 companies that were delisted from the Indonesia
Stock Exchange 2011-2015 period, sampleselected based on purposive sampling method was obtained by 10
companies that meet criteria for sampling.Data used is secondary data, the data obtained from published financial
statements in Indonesia Stock Exchange during the study period. The variable’s Working Capital to Total Assets
(X1), Retained Earnigs to Total Assets (X2), Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (X3), Market Value
Of Equity to Book Of Total Liabilities (X4), and Sales to Total Assets (X5). This study uses analysis tools Altman Z-
Score method. The results showed in the four study period there were six companies that fall into the category of
bankrupt for 4 years before being delisted and there are only three companies that had entered in categories prone
to bankruptcy, but the condition of the three companies are assumed to be experiencing economic failure or bankruptcy
in the next year as a Z-score of those three companies are below 2,675. The other four companies are always
categorized asnot go broke for four years periodically, it means they are nonfinancial bankruptcy before being
delisted from the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: bankruptcy, were delisted.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan yang ter-delisting di Bursa
Efek Indonesia dengan tiga kriteria yaitu bangkrut, rawan bangkrut, dan tidak bangkrut dan  untuk  mengetahui
perusahaan kebangkrutan finansial dan non financial. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah18
perusahaan yang ter-delisting dari Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, Sampel dipilih berdasarkan metode
purposif sampling diperoleh sebanyak 10 perusahaan yang memenuhi kriteria penarikan sampel. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder, data diperoleh dari laporan keuangan publikasi di Bursa Efek Indonesia selama
periode penelitian. Variabelnya adalah Working Capital to Total Assets (X1), Retained Earnigs  to Total Assets
(X2), Earning Before Interest and Taxes to Total Assets (X3), Market Value of Equity to Book of Total Liabilities
(X4), dan Sales to Total Assets (X5). Penelitian ini menggunakan alat analisis Metode Z-Score Altman. Hasil
penelitian menunjukkan dalam empat periode penelitian terdapat 6 perusahaan yang masuk dalam kategori bangkrut
selama 4 tahun sebelum ter-delisting dan hanya ada tiga perusahaan yang pernah masuk dalam ketegori rawan
bangkrut, namun kondisi ketiga perusahaan tersebut diasumsikan akan mengalami kegagalan ekonomi atau bangkrut
secara financial pada tahun berikutnya karena nilai Z-score ketiga perusahan tersebut dibawah 2,675. Empat
perusahaan lainnya selalu masuk dalam ketegori tidak bangkrut atau sehat selama empat tahun berturut-turut berarti
empat perusahaan tersebut bangkrut non financial sebelum ter-delisting dari Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: kebangkrutan, ter-delisting.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk
menjalankan kegiatan operasional dan memperoleh
dari pihak internal maupun eksternal. Dana dari pihak
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internal dapat dari pihak-pihak yang mengelolah
perusahaan secara langsung, sedangkan dari
pihak eksternal berasal dari investor yang
menginvestasikan dana mereka di perusahaan.
Bagi perusahaan yang baru berdiri maupun
perusahaan yang akan meningkatkan usahanya
membutuhkan tambahan modal. Untuk memenuhi
modal tambahan perusahaan dapat memilih alternatif
dengan cara melistingkan perusahaan di Bursa
Efek Indonesia.

Dengan terdaftarnya perusahaaan di Bursa
Efek Indonesia maka perusahaan tersebut akan
memperoleh fasilitas dan perdagangan komoditas
yang disediakan oleh pihak Bursa Efek Indonesia.
Dengan demikian dana tambahan dari investor akan
didapatkan oleh perusahaan. Untuk melindungi
investor, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam_LK) selalu melakukan pemantauan
kegiatan perdagangan saham perusahaan (emiten)
yang dilakukan di bursa.

BEI dan Bapepam_LK akan memberikan
sanksi penghentian sementara perdagangan saham
(suspend) apabila laporan keuangan perusahaan yang
di audit memperoleh disclaimmer opinion selama dua
tahun berturut-turut atau memperoleh adverse
opinion, perusahaan dinyatakan pailit oleh kreditur,
perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang
penting dan relevan yang dapat memberikan dampak
yang signifikan terhadap harga saham dan keputusan
investasi, terjadi fluktuasi harga saham yang sangat
besar, serta perusahaan tidak mampu untuk melunasi
kewajiban.

Perusahaan yang mendapatkan sanksi berupa
suspend saham selama jangka waktu tertentu dan
tidak melakukan tindakan perbaikan akan mendapat
sanksi terberat berupa penghapusan pencatatan secara
paksa (forced delisting) oleh BEI dan Bapepam_LK.
Forced delisting dilakukan apabila emiten tidak
menunjukkan going concern di pasar modal dan tidak
lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan
tercatat. Keputusan BEI untuk melakukan forced
delisting kepada emiten menunjukkan kepailitan suatu
perusahaan yang terdaftar di BEI.

Delisting merupakan penghapusan efek dari
daftar efek yang tercatat di bursa sehingga efek
tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa.
Delisting terbagi menjadi dua, yaitu delisting sukarela
(voluntary delisting) dan delisting paksa (involuntary
delisting). Voluntari delisting juga disebut go private,
karena keputusan ini berawal dari keinginan
perusahaan sendiri untuk keluar dari bursa.

Involuntary delisting merupakan pencoretan
perusahaan dari daftar perusahaan yang tercatat di
bursa saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai
otoritas penyelenggara bursa saham Indonesia berhak
mengeluarkan perusahaan dari bursa saham, apabila
tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BEI.

Secara umum perusahaan terkena
involuntary delisting karena kegagalan untuk
memenuhi kriteria kuantitatif yang telah ditetapkan
oleh bursa seperti ukuran perusahaan, volume
perdagangan, jumlah pemegang saham, serta
memenuhi kriteria yang lebih kualitatif seperti tata
kelola perusahaan dan perlindungan terhadap
ancaman kebangkrutan.

Menurut data BEI, perusahaan yang keluar
dari BEI (delisting) mencapai jumlah yang bervariasi
seiring dengan perusahaan yang melakukan go public.
Pada tahun 2011 perusahaan yang delisting sebanyak
5 perusahaan, tahun 2012 terjadi penurunan
perusahaan yang delisting yaitu sebanyak 3
perusahaan, jumlah ini mengalami peningkatan pada
tahun 2013 mencapai 7 perusahaan, tahun 2014 1
perusahaan, dan pada tahun 2015 ada 2 perusahaan
yang di delisting oleh BEI.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah
perusahaan yang delisting di BEI cukup banyak.
Dengan demikian, fenomena delisting perusahaan di
Indonesia menjadi hal yang perlu dicermati, karena
peristiwa ini dapat menimbulkan dampak bagi iklim
investasi di Indonesia.

Kebangkrutan merupakan salah satu
penyebab perusahaan di Indonesia ter-delisting di
BEI. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mar’ati
Nafisatin, dkk : 2014) dalam penelitiannya ia
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menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab
kebangkrutan perusahaan dapat berasal dari
lingkungan internal maupun eksternal. Faktor
penyebab kebangkrutan akan dapat diketahui secara
dini jika secara berkala melakukan analisis terhadap
laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Analisis laporan keuangan merupakan alat
yang penting untuk memperoleh informasi yang
berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta
hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan
strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Melakukan
analisis laporan keuangan dan mengetahui rasio
keuangan perusahaan bertujuan untuk mengetahui
tingkat kesehatan dan kondisi keuangan perusahaan
dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan
atau penurunan kinerja.

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat terjadi
pada perusahaan yang berskala kecil, berskala
menengah, maupun berskala besar karena berbagai
faktor, baik faktor internal maupun eksternal.
Kebangkrutan menunjukkan kegagalan perusahaan
dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan
untuk menghasilkan laba yang mengakibatkan
perusahaan tidak mampu untuk mempertahankan dan
melangsungkan kelangsungan usahanya.

Untuk melihat kondisi keuangan perusahaan
dengan menggunakakan rasio keuangan perusahaan
dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis
camel dan analisis Z-score. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Z-
Score untuk melihat tingkat kebangkrutan perusahaan
terutama perusahaan-perusahaan yang masuk daftar
delisting di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

a. Berapa perusahaan yang tergolong bangkrut,
rawan bangkrut dan tidak bangkrut  pada
perusahaan yang delisting di Bursa Efek Indonesia
(BEI)?

b. Apakah perusahaan yang delisting di Bursa Efek
Indonesia (BEI) mengalami kebangkrutan secara
financial atau non financial ?

2. LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan suatu
proses yang penuh pertimbangan dalam rangka
membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil
operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa
lalu dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi
dan prediksi yang paling  mungkin mengenai kondisi
dan kinerja perusahaan pada masa mendatang
(Prastowo  dan Julianty, 2005:56).

Hasil prediksi yang diperoleh melalui analisis
laporan keuangan diharapkan mampu menjadi tanda
peringatan awal bagi perusahaan untuk memperbaiki
kinerjanya dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan di masa mendatang. Hasil analisis laporan
keuangan akan mampu membantu
menginterprestasikan berbagai hubungan kunci dan
kecenderungan yang dapat memberikan dasar
pertimbangan mengenai potensi keberhasilan
perusahaan di masa datang.

2.2 Rasio-Rasio Keuangan

Kasmir (2012:104) rasio keuangan
merupakan kegiatan membandingkan angka-angka
yang ada dalam laporan keuangan dengan cara
membagi satu angka dengan angka lainnya.
Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen
dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau
antar komponen yang ada diantara laporan keuangan.
Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa
angka-angka dalam satu periode maupun beberapa
periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk
menilai kinerja manajemen dalam suatu periode
apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan.
Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen
dalam memberdayakan sumber daya perusahaan
secara efektif.

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir
(2012:106), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah
sebagai berikut:
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a. Rasio Likuiditas  (Liquidity Ratio)
1) Rasio Lancar (Current Ratio)
2) Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio)

b. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)
1) Total Utang Dibandingkan dengan Total Aktiva

atau Rasio Utang (Debt Ratio)
2) Jumlah Kali Perolehan Bunga (Time Interest

Earned)
3) Lingkup Biaya Tetap (Fixed Change Coverage)
4) Lingkup Arus Kas (Cash Flow Coverage)

c. Rasio Aktivity (Activity Ratio)
1)  Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over)
2)  Perputaran Piutang (Average Collection Period)
3)  Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn

Over)
4)  Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over)

d. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)
1) Margin Laba Penjualan (Profit Margin on Sales)
2) Daya Laba Dasar (Basic Earning Power)
3) Hasil Pengembalian Total Aktiva (Return on Total

Assets)
4) Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Total

Equity)

e. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)
1) Pertumbuhan Penjualan
2) Pertumbuhan Laba bersih
3) Pertumbuhan Pendapatan per Saham
4) Pertumbuhan Deviden Per Saham

f. Rasio Penilaian (Valuation Ratio)
1) Rasio Harga Saham Terhadap Pendapatan
2) Rasio Nilai Pasar Saham Terhadap Nilai Buku

2.3 Kebangkrutan

Menurut UU nomor 37 tahun 2004 pasal 1
ayat (1) yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita
umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
kurator dibawah pengawasan hakim pengawas
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Diperjelas pada pasal 2 ayat (1) bahwa

apabila debitor yang mempunyai dua atau lebih
kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang
terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam
beberapa pengertian menurut Darsono dan Ashari
(2007:105) yaitu:

a. Kegagalan ekonomi (Economic Distressed)
Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa
perusahaan kehilangan uang atau pendapatan,
perusahaan tidak mampu menutupi biayanya
sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari
biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas
perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan
terjadi apabila arus kas sebenarnya dari
perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang
diharapkan. Bahkan kegagalan juga dapat berarti
bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari
investasinya lebih kecil dari pada biaya modal
perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah
investasi tersebut.

b. Kegagalan keuangan (Financial Distressed)
Pengertian financial distressed mempunya makna
kesulitan dana baik dalam arti dana dalam
pengertian kas atau pengertian modal kerja.
Sebagian asset liability management sangat
berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar
tidak terkena financial distressed. Kebangkrutan
akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada
di negara yang sedang mengalami kesulitan
ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu
semakin cepatnya kebangkrutan perusahan yang
mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin
sakit dan bangkrut.

2.4 Penyebab Kebangkrutan

Secara garis besar penyebab kebangkrutan
bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang
berasal dari bagian internal manajemen perusahaan.
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Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor
luar yang berhubungan langsung dengan operasi
perusahaan, faktor perekonomian secara makro.

Menurut Darsono dan Ashari (2007:102)
faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan
perusahaan meliputi:

a. Manajemen yang tidak efisien akan
mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada
akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat
membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini
diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya,
kekurangan keterampilan dan keahlian
manajemen.

b. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki
dengan jumlah hutang piutang yang dimiliki.
Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan
biaya bunga yang besar sehingga memperkecil
laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang
yang terlalu besar juga akan merugikan karena
aktiva yang menggangur tidak menghasilkan
pendapatan.

c. Modal Hazard oleh manajemen. Kecurangan yang
dilakukan oleh manajer perusahaan bisa
mengakibatkan kebangkrutan, kecurangan ini
akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan
yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan.
Kecurangan ini bisa berbentuk manajer yang
korup atau memberikan informasi yang salah pada
pemegang saham atau investor.

Sedangkan faktor eksternal yang bisa
mengakibatkan kebangkrutan berasal dari faktor yang
berhubungan langsung dari perusahaan meliputi
pelangaran, supplier, debitur, kreditur, pesaing
maupun dari pemerintah. Sedangkan faktor eksternal
yang bisa dihubungkan dengan perusahaan meliputi
kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor
persaingan global.

Menurut Jauch dan Glueck dalam Peter
(2011:3) mengungkapkan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada
perusahaan adalah :

a. Faktor Umum.
1) Faktor ekonomi, berasal dari gejala inflasi dan

deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan
keuangan, suku bunga dan devaluasi atau
revaluasi dengan mata uang asing serta neraca
pembayaran, surplus atau defisit dalam
hubungannya dengan perdagangan luar negeri.

2) Faktor sosial, dimana yang sangat berpengaruh
adalah  adanya perubahan gaya hidup masyarakat
yang mempengaruhi permintaan terhadap produk
atau jasa ataupun yang berhubungan dengan
karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan
atau kekacauan yang terjadi dimasyarakat.

3) Faktor teknologi, dimana penggunaan teknologi
memerlukan biaya pemeliharaan dan
implementasi. Pembengkakan terjadi, jika
penggunaan teknologi informasi tersebut
kurang terencana oleh pihak manajemen,
sistemnya tidak terpadu dan para manajer
pengguna kurang profesional.

4) Faktor pemerintah, dimana kebijakan pemerintah
terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan
industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang
berubah, kebijakan undang- undang baru bagi
perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.

b. Faktor Eksternal
1) Faktor pelanggan, dimana untuk menghindari

kehilangan konsumen, perusahaan harus
melakukan identifikasi terhadap sifat konsumen
juga menciptakan peluang untuk mendapatkan
konsumen baru, menghindari menurunnya hasil
penjualan dan mencegah konsumen berpaling
kepesaing.

2) Faktor pemasok/kreditor, dimana kekuatannya
terletak pada pemberian pinjaman dan menetapkan
jangka waktu pengembalian hutang yang
tergantung pada kepercayaan kreditor terhadap
kelikuiditan suatu perusahaan.

3) Faktor pesaing, dimana merupakan hal yang harus
diperhatikan karena menyangkut perbedaan
pemberian pelayanan kepada konsumen.
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c. Faktor Internal
1) Terlalu besarnya kredit  yang diberikan kepada

nasabah sehingga menyebabkan adanya
penunggakan dalam pembayarannya sampai
akhirnya tidak dapat membayar.

2) Manajemen yang tidak efisien.

3) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan,
dimana sering dilakukan oleh karyawan, bahkan
manajer puncak sekalipun sangat merugikan
apalagi yang berhubungan dengan keuangan
perusahaan.

2.5 Manfaat Informasi Kebangkrutan

Hanafi dan Halim (2009:259)
mengungkapkan bahwa informasi kebangkrutan bisa
bermanfaat bagi beberapa pihak seperti:

a. Pemberi Pinjaman.
Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk
mengambil keputusan siapa yang akan diberi
pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk
kebijakan memonitor pinjaman yang ada.

b. Investor.
Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan
oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat
berkepentingan melihat adanya kemungkinan
bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual
surat berharga tersebut.

c. Pihak Pemerintah.
Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan
untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih
awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa
dilakukan lebih awal, khususnya sektor perbankan
dan BUMN.

d. Akuntan.
Akuntan mempunyai kepentingan terhadap
informasi kelangsungan suatu usaha karena
akuntan akan menilai kemampuan going concern
suatu perusahaan.

e. Manajemen.

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya
yang berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya
ini cukup besar. Apabila manajemen bisa
mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka
tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan,
misal dengan melakukan merger atau
rest rukturisasi keuangan sehingga biaya
kebangkrutan bisa dihindari.

2.6 Delisting

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Jakarta Nomor : Kep- 308/BEJ/07-2004, definisi
Penghapusan Pencatatan (delisting) adalah
penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di
Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat
diperdagangkan di Bursa. Menurut Darmadji dan
Fakhruddin  (2011:84),  delisting  yaitu  penghapusan
pencatatan  dari  daftar saham di bursa. Berdasarkan
definisi tersebut, delisting merupakan tindakan untuk
mengeluarkan suatu saham yang tercatat di bursa
efek.

2.7 Alasan Terjadinya Delisting

Bursa Efek Indonesia mengatur ketentuan
mengenai delisting dalam  Keputusan  Direksi  PT
Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004.
Delisting atas suatu saham dari daftar Efek yang
tercatat di Bursa dapat terjadi karena:

a. Permohonan delisting saham yang diajukan oleh
Perusahaan tercatat yang bersangkutan
(voluntary delisting).

Persyaratan voluntary delisting:
1) Telah tercatat sekurang-kurangnya lima tahun.

2) Disetujui RUPS (bukan RUPS Pemegang
Saham Independen).

3) Buy-back atas saham bagi pemegang saham
yang tidak menyetujui, yaitu pada harga
tertinggi antara:
a)  Harga nominal.
b) Harga pasar tertinggi selama dua tahun
   ditambah  premi  dua  tahun,  yaitu  harga
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    perdana x tingkat bunga SBI tiga bulan atau
   tingkat bunga obligasi pemerintah yang
     setara.
c) Harga wajar berdasarkan laporan penilaian

          (appraisal).

b. Dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa
(forced delisting).

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Jakarta Nomor: Kep- 308/BEJ/07-2004, bursa
menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat
apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-
kurangnya satu kondisi di bawah ini:

1) mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara
signifikan berpengaruh negatif terhadap
kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik
secara finansial atau secara hukum, atau terhadap
kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai
Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat
tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang
memadai.

2) Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi
di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya
diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-
kurangnya selama 24 (dua puluh empat)
bulan terakhir.

2.8 Prediksi Kebangkrutan

Penelitian Altman (1968) yang menggunakan
analisis diskriminan dengan menyusun satu model
untuk 66 perusahaan  manufaktur. Pada tahun1983,
Model prediksi kebangkrutan dibangdingkan lagi oleh
Altman untuk beberapa Negara, dari penelitian
tersebut ditemukan nilai Z, yang dicari dengan
persamaan diskriminan sebagai berikut: (Hanafi dan
Halim, 2003: 275)

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5

Altman mengelompokkan perusahaan
menjadi dua kategori, yaitu pailit dan tidak pailit.
Hasil penelitian tersebut diperoleh nilai Z rata-rata
kelompok perusahaan yang pailit sebesar -0,2599 dan

rata-rata untuk perusahaan yang tidak pailit sebesar
4,8863. Nilai patokan untuk mengklasifikasikan
perusahaan yang dipilih batas nilai Z-Score sebesar
2,675 sebagai nilai kritis yang merupakan klasifikasi
umum. Jadi nilai Z-Score yang lebih besar dari 2,675
diklasifikasikan perusahaan yang tidak pailit dan skor
nilai Z kurang dari 2,675 diklasifikasikan perusahaan
yang pailit.

Masalah yang sering dihadapi oleh Altman
dalam melakukan penelitian di Indonesia adalah
sedikitnya perusahaan yang Go Public.  Dan
perusahaan tidak Go Public, kemudian
menggabungkan diskriminan kebangkrutan, dan
memperoleh model sebagai berikut:

Z = 0,717X1 + 0,874X2 + 3,107X3 + 0,420X4 +
0,998X5

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang
ter-delisting di Bursa Efek Indonesia. Data diambil
melalui website dengan alamat situs www.idx.co.id.
Populasi dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan
yang ter-delisting dari tahun 2011-2015

3.1 Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian tertentu yang dipilih
dari populasi (Sugiyono 2010:389). Pengambilan
sampel penelitian menggunakan teknik purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Kriteria umum penentuan
sampel adalah:

1. Perusahaan go publik yang ter-delisting di BEI
selama periode 2011-2015.

2. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan
delisting tersebut tersedia lengkap untuk 1 sampai
4 tahun terakhir sebelum Ter-delisting.

Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan yang ter-delisting yang
memenuhi kriteria di atas terdapat 10 perusahaan.
Dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini:
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Tabel 1: Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

 Sumber : Data diolah Penulis, 2016

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini
adalah data sekunder. Data sekunder merupakan
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya melalui oang lain atau
lewat dokumen (Sugiyono, 2010:402).

Sedangkan untuk sumber data  yang akan
diolah  dalam  analisis  penelitian adalah
www.idx.co.id\situsweb resmi Bursa
Efek Indonesia.

Data utama dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang berasal dari laporan keuangan
perusahaan yang di-delisting di  BEI   dari
tahun 2011-2015.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam Penelitian ini variabel yang digunakan
adalah sebagai berikut :

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel
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3.3 Analisis Data dan Tehnik  Analisis

Altman menemukan lima jenis rasio
keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat
perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak
bangkrut. Z-Score Altman untuk perusahaan yang ter-
delisting dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-
2015 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :

Z-Score = 0,717X1 + 0,874X2 + 3,107X3 + 0,420X4
+ 0,998X5

Dimana:

X1= Working Capital To Total Asset (Modal Kerja/
Total Asset)
X2= Retained Earning To Total Asset (Laba Ditahan/
Total Asset)
X3 = Earning Before Intest and Texes (Pendapatan
Sebelum Dikurangi Biaya Modal/Total Asset)
X4= Market Value of Equity To Book Value of Total
Liabilites (Harga Pasar  Saham Di  Bursa/ Nilai Total
Hutang)
X5= Sales To Total Asset (Penjualan/Total Asset)

Dengan kriteria penilaian :
1. Z-Score > 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan

yang sangat sehat sehigga tidak mengalami
kesulitan keuangan.

2. 1,81 sampai 2,99 berada di daerah abu-abu
sehingga dikategorikan sebagai perusahaan yang
memiliki kesulitan  keuangan ada kemungkinan

    Sumber: Data diolah Penulis.

terselamatkan dan kemungkinan bangkrut sama
besarnya tergantung dari keputusan kebijaksanaan
perusahaan.

3. Z-Score < 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan
yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat
besar dan beresiko tinggi sehinga kemungkinan
bangkrutnya sangat besar.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

4.1 Prediksi Kebangkrutan

Multiple   Discriminan  Analysis  Altman
atau  yang  biasa  disebut Z-Score model Altman.
Model ini menggunakan analisis keuangan yang
dibuat dengan mengkombinasikan lima rasio
keuangan yang berbeda-beda, yaitu: (rasio modal
kerja/total aktiva, laba ditahan/ total aktiva, Earning
before income and tax/ total aktiva, nilai pasar modal/
nilai buku hutang, Penjualan/ total aktiva) untuk
menentukan potensi atau kemungkinan bangkrutnya
sebuah perusahaan  dari nilai Z-scorenya berdasarkan
titik cut-off yang dilaporkan Altman. Berikut ini
rumus multiple disciminan analysis:

Z-Score = 0,717X1 + 0,874X2 + 3,107X3 + 0,420X4
+ 0,998X5

Berikut ini adalah Nilai Z-Score dari tiap
perusahaan selama empat tahun sebelum Ter-
Delisting dari Bursa Efek Indonesia :

Tabel 3: Nilai Z-Score Perusahaan Empat Tahun sebelum Ter-Delisting
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Keterangan :

Pada tabel diatas menunjukkan ada tiga
perusahaan selama empat tahun sebelum delisting
yang dalam kondisi bangrut yaitu :

1) PT New Century Development Tbk dengan skor
pada 4 tahun sebelum delisting Z = -0,877, pada
3  tahun    sebelum    delisting  Z = -0,585, pada
2 tahun sebelum delisting dengan skor Z = -0.577,
dan pada 1 tahun sebelum delisting
dengan skor Z =  -0,638.

2) PT Indo setu Bara Resources Tbk pada 4 tahun
sebelum delisting dengan skor Z = 0,626, pada 3
tahun sebelum delisting dengan skor Z = 0,303,
pada 2 tahun sebelum delisting dengan skor Z =
0,030, u dan pada 1 tahun sebelum delisting
memiliki skor Z = -0,307.

3) PT Bank Ekonomi Raharja Tbk pada saat 4 tahun
sebelum delisting dengan skor Z = 0,244, pada 3
tahun sebelum delisting dengan skor Z = 0,403,
pada 2 tahun sebelum delisting kembali
mengalami penurunan yaitu dengan skor Z = 0,226
dan pada 1 tahun delisting dengan skor Z = 0,336.

Tiga perusahaan, empat tahun sebelum
delisting dalam keadaan bangkrut  dan dua rawan
bangkrut yaitu:

1) PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk
pada 4 tahun sebelum delisting dengan skor Z =
-0,456, pada  3 tahun sebelum delisting dengan
skor Z = 0,622, kemudian pada 3 tahun sebelum
delisting mengalami peningkatan nilai Z-sore
sehingga pada 3 tahun sebelum delisting masuk
dalam kategori rawan bangkrut yaitu dengan skor
Z = 2,010, kemudian pada 1 tahun sebelum
delisting turun kembali sehingga masuk dalam
kategori bangkrut yaitu dengan skor Z = 1,447.

2) PT Dynaplast Tbk pada empat dan tiga tahun
sebelum delisting memiliki  skor  yang  masuk
dalam kategori bangkrut yaitu Z = 1,704 dan

Z = 1,769, dan  pada dua dan satu tahun
sebelum delisting memiliki  skor  yang  masuk
dalam kategori rawan bangkrut yaitu,   Z = 2,031
dan Z = 1,823.

3) PT Indosiar Karya Media Tbk pada empat, tiga
dan dua tahun sebelum delisting dari Bursa Efek
Indonesia selalu masuk dalam kategori bangkrut
yaitu Z = 1,105, Z = 1,227 dan Z = 0,795.

Dari sepuluh sampel perusahaan diatas
terdapat 4 perusahaan yang masuk dalam kategori
tidak bangkrut atau kondisi keuangannya dalam
keadaan sehat selama empat tahun berturut-turut
sebelum ter-delisting dari Bursa Efek Indonesia, yaitu

1. PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA) selalu masuk
dalam kategori tidak bangkrut dimana skor
kebangkrutan dari 4 sampai 1 tahun delisting yaitu
Z = 6,835, Z = 4,904, Z = 4,309 dan Z = 4,244,

2. PT Anta Tour and Travel Service Tbk (ANTA)
selalu masuk dalam kategori tidak bangkrut dari
4 sampai 1 tahun sebelum delisting dari Bursa
Efek Indonesia, yaitu Z = 6,511, lalu meningkat
pada tahun berikutnya dengan skor Z = 8,168
kemudian sempat turun pada saat 2 tahun sebelum
delisting dengan skor Z =  6,980 dan kembali
meningkat pada 1 tahun sebelum delisting dari
Bursa Efek Indonesia yaitu dengan skor Z = 8,266,

3. PT Katarina Utama Tbk (RINA) selalu masuk
dalam ketegori tidak bangkrut selama 4 tahun
sebelum delisting namun selalu mengalami
penurunan dari 4 sampai 1 satu tahun sebelum
delisting yaitu Z = 6,218, Z = 4,437, Z = 4,094
dan Z = 3,226 pada satu tahun sebelum delisting,

4. PT Asia Natural Resources Tbk (ASIA) juga
selalu masuk dalam kategori tidak bangkrut
selama 4 sampai 1 tahun sebelum delisting yaitu
Z = 9,217, Z = 4,979, Z = 4,414, dan Z = 4,884.

4.2 Kebangkrutan Financial dan Non Financial

Tiga Perusahaan secara financial selama
mengalami kebangkrutan yaitu :
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1) PT New Century Development Tbk.
2) PT Indo Setu Bara Resources Tbk.
3) PT Bank Ekonomi Raharja Tbk .

Tiga perusahaan, empat tahun sebelum
delisting dalam keadaan bangkrut  dan dua tahun
sebelumnya rawan bangkrut yaitu:

1) PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas
Tbk.

2) PT Dynaplast Tbk.
3) PT Indosiar Karya Media Tbk.

PT Dynaplast Tbk di delisting dari Bursa
Efek Indonesia tanggal 27 Juli 2011, sesuai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) dimana
hasil rapat tersebut menyetujui untuk melakukan go
private. Hal ini disebabkan oleh saham perseroan tidak
aktif diperdagangkan di Bursa dan tidak liquid. Ini
disebabkan jumlah saham yang dipegang oleh
pemegang saham publik yang saat ini relatif kecil,
dengan jumlah pemegang saham yaitu sekitar 276
pihak.

Sedangkan PT Indosiar Karya Media Tbk
pada empat, tiga dan dua tahun sebelum delisting dari
Bursa Efek Indonesia selalu masuk dalam kategori
bangkrut yaitu Z = 1,105, Z = 1,227 dan Z = 0,795
dan kemudian meningkat pada saat satu tahun sebelum
ter-delisting sehingga masuk dalam kategori rawan
bangkrut dengan memiliki skor Z = 2,383.

PT Indosiar Karya Media Tbk di delisting
dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 01 Mei 2013
bertepatan dengan keputusan untuk melakukan
Merger dengan PT Surya Citra Media Tbk yang mana
telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Dimana dari keputusan tersebut salah satu perusahaan
harus mengundurkan diri secara sukarela dari Bursa
Efek Indonesia.

Perusahaan yang delisting dari Bursa Efek
Indonesia bukan hanya perusahaan yang mengalami
kegagalaan ekonomi atau kebangkrutan, ada juga
aspek-aspek lain yang menyebabkan perusahaan dapat
didelisting dari Bursa Efek Indonesia sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM-LK
dan Bursa Efek Indonesia. Dari sepuluh sampel
perusahaan diatas terdapat 4 perusahaan yang masuk
dalam kategori tidak bangkrut a tau kondisi
keuangannya dalam keadaan sehat berarti bangkrut
secara non financial selama empat tahun berturut-
turut sebelum ter-delisting dari Bursa Efek Indonesia
yaitu, PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA) delisting dari
Bursa Efek Indonesia pada 17 Oktober 2011 sesuai
dengan persetujuan pemegang saham melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30
Juni 2011.

Keputusan untuk go private ini dikarenakan
saham perseroan tidak aktif diperdagangkan dan tidak
liquid selama 6 bulan. Selain itu pemegang saham
publik hanya berjumlah 60 pemegang saham atau
0,46% dan penawaran tender ini membuat pemegang
saham publik dapat menjual saham dengan harga
premium.

PT Anta Express Tour and Travel Service
Tbk delisting dari Bursa Efek Indonesia pada 04
Oktober 2011. Sesuai dengan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui
untuk melakukan delisting. Menurut Direktur Utama
PT Anta Express Tour And Travel Service Tbk,
Raymond Rianto Setokusumo perseroan go private
karena frekuensi dan likuiditas perdagangan saham
rendah.  Frekuensi perdagangan saham hanya 14 kali
pada Mei 2011, begitu juga dengan pemegang hanya
sekitar 7,78%. Surat permohonan PT. Anta Express
Tour And Travel Service Tbk tanggal 10 Mei 2011
dan langsung ditindak lanjuti pihak Bursa Efek
Indonesia dengan menghentikan sementara atau
suspend perdagangan saham.

PT Katarina Utama Tbk delisting dari Bursa
Efek Indonesia pada 01 Oktober 2012. Bursa Efek
Indonesia menghapus pencatatan efek atau Forced
Delisting karena kinerja perseroan sudah tidak
memenuhi standar perusahaan tercatat. Adapun yang
mendasari keputusan delisting tersebut adalah karena
PT Katarina Utama Tbk tidak membukukan
pendapatan dan hanya ada beban usaha dan beban
administrasi bank 2010. Direktur penilaian
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perusahaan Bursa Efek Indonesia, Hoesen
menyatakan bahwa PT Katarina Utama Tbk
dikeluarkan dari lantai Bursa Efek Indonesia
dikarenakan PT Katar ina Utama Tbk t idak
memperlihatkan tanggungjawab sebagai perusahaan
publik. PT Katarina Utama Tbk bermasalah atas
dugaan manajemen yang seluruhnya ekspatriat asal
Malaysia karena menyelewengkan perolehan dana
penawaran umum  atau  Initial Public Offering (IPO),
penggelembungan asset, serta memanipulasi laporan
keuangan auditan 2009. Dari perolehan IPO Rp 33,6
miliar, manajemen diduga menggelapkan sebesar 29,6
miliar.

PT  Asia  Natural  Resources  tbk  delisting
Bursa Efek Indonesia pada 27 Nopember 2014.
Penghentian perdagangan saham PT Asia Natural
Resources Tbk di seluruh pasar sejak 22 Mei 2013.
Suspensi  dilakukan lantaran keberlangsungan usaha
perseroan yang mengkhawatirkan. Angka kerugian
emiten yang terus  bertambah. Juni 2014 PT Asia
natural Resources Tbk sama sekali tidak
membukukan penjualan. Akumulasi kerugian
perusahaan meningkat menjadi Rp 357,33 miliar.
Perusahaan juga memiliki tunggakan kepada Bursa
Efek Indonesia senilai Rp 110  juta. Tunggakan itu
datang dari belum dibayarnya biaya pencatatan
tahunan yang diwajibkan kepada setiap emiten. Atas
dasar inilah Bursa Efek Indonesia menendang PT Asia
Natural Resources Tbk dari papan pencatatan Bursa
Efek Indonesia.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan dalam 4 periode
penelitian terdapat 3 perusahaan yang masuk
dalam kategori bangkrut selama 4 tahun sebelum
ter-delisting dan hanya ada 3 perusahaan yang
masuk dalam kategori rawan bangkrut satu tahun
sebelum delisting dan dua tahun sebelum delisting.
Dan  4 perusahaan lainnya selalu masuk dalam
ketegori tidak bangkrut atau sehat selama empat
tahun berturut-turut sebelum ter-delisting dari
Bursa Efek Indonesia.

2. Perusahaan-perusahaan yang ter-delisting dari
Bursa Efek  Indonesia yang mengalami kegagalan
ekonomi atau kebangkrutan secara financial ada
3 perusahaan dan 3 perusahaan satu atau dua
tahun terakhir rawan bangkrut tetapi
dikategorikan bangkrut secara financial.  Dan  4
perusahaan yang memiliki kondisi keuangan
yang sehat atau dalam keadaan tidak bangkrut
secara non financial juga di delisting dari
Bursa Efek Indonesia. Banyak aspek penilaian
yang dilakukan oleh pihak Bursa Efek Indonesia
karena sesuai dengan peraturan yang sudah
ditetapkan oleh pihak BAPEPAM-LK dan
Bursa Efek Indonesia.

5.2   Saran

1. Faktor penyebab kebangkrutan perusahaan
berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.
Faktor internal merupakan faktor yang sangat
mengancam perusahaan, jika perusahaan tidak
dapat mengatasi masalah tersebut. Maka yang
perlu dilakukan adalah mencari solusi dari
permasalahan tersebut demi menyelamatkan
perusahaan dari kebangkrutan. Faktor eksternal
yang merupakan faktor dari luar perusahaan, yang
selalu mengalami perubahan. Diharapkan
perusahaan dapat  mengikuti perkembangan yang
terjadi di luar perusahaan sehingga perusahaan
mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

2. Bagi para investor dan kreditor  sebaiknya
mengetahui terlebih dahulu kinerja perusahaan
sebelum menginvestasikan modalnya, dengan
demikian para investor dapat mengoptimalkan
keuntungan yang akan didapatkan dari perusahaan
yang akan dipilih, dan juga menghindari dari
kerugian yang diakibatkan oleh kebangkrutan
perusahaan.
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