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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini persaingan perusahaan semakin ketat dalam mempertahankan 

keberlangsungan usahanya. Mengingat tujuan utama suatu perusahaan didirikan 

adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasi yang dilakukannya. 

Tetapi apabila dilihat lebih jauh perusahaan didirikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemiliknya, terutama perusahaan yang telah go public harus dapat 

mempertahankan efektivitas dan efisiensi guna mensejahterakan shareholder agar 

tetap menanamkan modalnya. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi 

manajemen untuk membuat perusahaan tetap pada asumsi going concern. Asumsi 

going concern dalam Kieso (2011) memiliki arti, perusahaan akan terus 

beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain perusahaan 

didirikan untuk tidak dibubarkan.  

Dalam prosesnya perusahaan akan mengalami berbagai macam risiko. 

Baik itu risiko internal maupun eksternal. Salah satunya adalah risiko penurunan 

kinerja keuangan, apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan 

terus menerus dikhawatirkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan yang 

pada akhirnya perusahaan akan di likuidasi. Tetapi perusahaan yang mengalami 

penurunan kinerja keuangan tidak akan berakhir pada likuidasi apabila 

manajemen dapat mengambil langkah sigap dan tepat sebelum perusahaan 

akhirnya di likuidasi. Peran manajemen dalam mengevaluasi proses operasional 
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perusahaan dapat menjadi salah satu cara mengantisipasi perusahaan yang akan di 

likuidasi, karena manajemen dapat memperkirakan kondisi perusahaan saat ini 

apakah berada pada zona yang sehat atau dalam kondisi kesulitan keuangan 

(financial distress). 

Salah satu penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian Atmini 

(2005:460) yaitu Platt dan Platt (2002), menyebutkan bahwa financial distress 

adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan, yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Apabila salah satu dari 

kondisi ini terpenuhi, maka perusahaan dapat dikategorikan mengalami kondisi 

financial distress yaitu (1) perusahaan yang mengalami rugi selama tiga tahun 

berturut turut atau lebih (2) perusahaan yang mengalami arus kas negatif selama 

tiga tahun atau lebih (Lakhsan,2013).  Selain itu dalam penelitian Elloumi dan 

Gueyie pada tahun 2001 mengatakan bahwa penentu kondisi financial distress 

dapat menggunakan Earningss Per Share (EPS) negatif selama beberapa tahun 

berturut turut.  

Fenomena merosotnya harga komoditas batubara sejak tahun 2012 

membuat sektor pertambangan mengalami masa-masa kritis. Harga jual 

komoditas ini merosot tajam sejak 2012 dan bersamaan dengan terus 

meningkatnya biaya produksi secara signifikan. Harga acuan batubara global 

Newcastle turun dari US$ 132 per ton pada Januari 2011 menjadi US$ 77 per ton 

pada Agustus 2013. Harganya sudah berkurang hampir setengahnya hanya dalam 

waktu setahun. Dengan situasi tersebut banyak perusahaan pemegang IUP (Izin 

Usaha Pertambangan) menghentikan operasinya serta mengambil langkah-
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langkah efisiensi termasuk harus merumahkan dan mengurangi jumlah karyawan 

alias PHK.  

(Sumber : http://finance.detik.com/) 

Beberapa sampel perusahaan pertambangan yang listing di BEI dan 

mengalami Earnings Per Share (EPS) negatif selama 3 tahun berturut turut : 

Tabel 1.1 
Sampel Earnings Per Share negatif  

kode 
Perusahaan 2010 2011 2012 2013 2014 

DOID (23,37) (0,00128)  (0,00187) (0,00359) 0,00198 
ARII  22 0,00147 (0,00355) (0,00356) (0,00707) 

BRAU  0,0015 0,0031  (0,01)  (0,005)  (0,003) 
INDY 148 0,0245 0,0132 (0,0120) (0,0053) 
SMRU  (4,9) (18,7) (43,8) (0,0029) (0,0005) 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan sampel di atas dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan 

dalam sektor pertambangan mengalami penurunan kondisi keuangan yang 

mengakibatkan EPS yang negatif, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya 

tehadap para shareholder. Kondisi ini bagi perusahaan yang telah go public, akan 

sangat merugikan investor, karena investasi yang akan dilakukan pada perusahaan 

tersebut menjadi tidak aman dan sangat berisiko. Apabila kondisi financial 

distress ini diketahui terlebih dahulu, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk 

memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap 

kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan atau likuidasi.  

Berdasarkan fenomena yang didapat maka dalam penelitian ini, peneliti 

memproyeksikan indikator financial distress menggunakan earnings per share 

yang negatif selama dua tahun berturut-turut, karena dengan adanya EPS negatif 

http://finance.detik.com/
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selama dua tahun berturut-turut berarti perusahaan mengalami penurunan kondisi 

keuangan. 

Perusahaan yang terus menunjukkan kinerja yang menurun 

dikhawatirkan akan mengalami kondisi financial distress yang berujung pada 

kebangkrutan perusahaan. Kesulitan keuangan atau financial distress adalah 

keadaan dimana perusahaan menemui kesulitan atau bahkan tidak bisa untuk 

membayar kewajiban keuangannya kepada para kreditur (Khaliq dkk, 2014). 

Financial distress dapat diakibatkan oleh beberapa penyebab yang bermacam-

macam. (Hasymi, 2007) dalam penelitianya menentukan dan menganalisis faktor 

yang mempengaruhi financial distress adalah faktor internal dan eksternal dan 

menurutnya faktor penyebab kesulitan keuangan secara internal adalah meliputi: 

kesulitan arus kas, besarnya jumlah  hutang, kerugian dari kegiatan operasi 

perusahaan, sedangkan faktor eksternalnya adalah meliputi: kenaikan harga bahan 

bakar, kenaikan tingkat bunga pinjaman. Sedangkan menurut Fachrudin (2008:9) 

penyebab utama adalah faktor ekonomi (37%) dan faktor keuangan (47,3%), 

selain itu disebabkan oleh kelalaian, dan kecurangan yaitu sebanyak 14%, serta 

faktor-faktor lain yang tidak dirinci yaitu sebanyak 16%. Faktor ekonomi meliputi 

kelemahan industri dan lokasi yang buruk. Faktor keuangan meliputi hutang yang 

terlalu banyak dan modal yang tidak memadai. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan adalah dengan menganalisis laporan keuangan 

perusahaan. Perusahaan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan 

perusahaan tersebut, hal itu berguna untuk memprediksikan dan menjadi bahan 
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, untuk melihat kondisi 

keuangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Hery (2012:3) membahas tentang definisi laporan keuangan yaitu 

 “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.  

Menurut Harahap (2013:105) membahas tentang definisi laporan 
keuangan yaitu  

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.  

Sedangkan menurut Fahmi (2011:2) membahas tentang definisi laporan 
keuangan yaitu  

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan 

lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut”.  

Sehingga berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan  bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi 

keuangan yang merupakan aktivitas dari operasi perusahaan dalam periode 

tertentu sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan ini biasanya berisi laporan posisi keuangan, 

laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas 

laporan keuangan dan laporan lainnya.  
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Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis, salah 

satunya Analisis Rasio Keuangan. Rasio keuangan banyak digunakan menjadi 

model prediksi kebangrutan. Rasio keuangan dapat menggambarkan keadaan pada 

masa lampau, sekarang, dan akan datang sebagai indikator yang sangat berguna 

yang bisa dihitung dari laporan keuangan (Khaliq dkk, 2014). Menurut Mohamad 

et al (2009) dalam Khaliq dkk (2014) rasio keuangan berperan penting dalam 

menganalisis kinerja perusahaan dan memperhitungkan kegagalan perusahaan 

melalui praktik aplikasi.  

Menurut Roos, Westerfield & Jordan (2009:78) Rasio Keuangan adalah  

“Hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan 

digunakan untuk tujuan perbandingan”.  

 
Sedangkan menurut Harahap (2013) Rasio keuangan adalah  

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan 
dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 
Misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total asset, antara harga pokok 
produksi dengan total penjualan dan sebagainya”.  

 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan suatu indikator 

atau cara untuk memprediksi kinerja perusahan dan tingkat kesehatan suatu 

perusahaan, dengan menggunakan atau membandingkan pos-pos yang relevan. 

Rasio keuangan seringkali dipakai sebagai variabel model prediksi 

kebangkrutan. Beberapa model kebangkrutan yang sudah digunakan oleh peneliti 

peneliti sebelumnya yaitu model Altman Z-score (1968), model Springate (1978), 

model Zmijewski (1983) serta model Grover (2001). Model prediksi yang sangat 

populer dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan yaitu Altman Z-
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score, model ini menggunakan teknik Multiple Discriminant Analysis dengan 

menggunakan 5 rasio keuangan yang hasilnya adalah mengelompokan perusahaan 

menjadi 3 bagian yaitu perusahaan dalam kondisi distress, nondistress, dan grey 

area. Selain itu model Zmijewski (1983) menggunakan teknik multivariate jenis 

logit, teknik ini hampir sama dengan Ohlson (1980). Model yang masih jarang 

digunakan yaitu model Grover (2001), model ini  merupakan pendesaianan dan 

penilaian ulang terhadap model Altman Z-score. 

Penelitian mengenai model prediktor financial distress telah banyak 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan Prabowo (2015) yaitu menganalisis 

perbandingan model Altman Z-Score, Zmijewski, dan Springate dalam 

memprediksi kebangkrutan perusahaan delisting di BEI periode 2008-2013 

memperoleh hasil bahwa model prediktor delisting terbaik adalah metode Altman 

yang memiliki akurasi sebesar 71%, lalu model springate yang memiliki akurasi 

70%, dan yang terakhir model Zmijewski yang memiliki akurasi sebesar 65%. 

Zakia (2014) dalam penelitiannya yaitu aplikasi model Springate dan Zmijewski 

untuk prediksi Financial Distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI Periode 2010-2012 dengan hasilnya bahwa Zmijewski lebih akurat, dengan 

tingkat akurasi 74,19% dan Springate dengan tingkat akurasi 70,49%. Penelitian 

yang dilakukan oleh Prihantini dan Maria (2013) memprediksi kebangkrutan 

dengan model Grover, Altman Z-Score, Springate dan Zmijewski pada 

perusahaan Food and Beverage di BEI memperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara model Grover dengan model Altman Z-score, 

model Gover dengan model Springate, dan model Grover dengan Zmijewski. 
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Tingkat akurasi tertinggi diraih oleh model Grover, kemudian model Springate, 

Zmijewski dan terakhir model Altman Z-score. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas masih 

terdapat hasil yang belum konsisten. Sehingga penulis bertujuan untuk meneliti 

kembali mengenai model mana yang paling akurat dalam memprediksi kondisi 

financial distress pada sektor pertambangan.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Akurasi Model Prediksi 

Financial Distress Altman Modifikasi, Zmijewski dan Grover”  

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

identifikasi dari masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana hasil analisis financial distress dengan menggunakan model 

Altman Modifikasi pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

periode 2011-2015. 

2. Bagaimana hasil analisis financial distress dengan menggunakan model 

Zmijewski pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI periode 

2011-2015. 
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3. Bagaimana hasil analisis financial distress dengan menggunakan model 

Grover pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI periode 2011-

2015. 

4. Bagaimana hasil perbandingan keakuratan antara ketiga model tersebut 

pada perusahaan pertambangan yang list di BEI periode 2011-2015. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Seperti yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah di atas, maksud 

dari analisis ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolah dan 

menganalisis mengenai financial distress yang dialami oleh perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 dengan menggunakan 

model Altman Modifikasi, Zmijewski, dan Grover. Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil analisis financial distress dengan menggunakan 

model Altman Z-score pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

periode 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis financial distress dengan menggunakan 

model Zmijewski pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui hasil analisis financial distress dengan menggunakan 

model Grover pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI periode 

2011-2015. 
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4. Untuk mengetahui model prediksi financial distress yang paling akurat 

pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI periode 2011-2015. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, antara lain :  

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dan dapat memberikan pemahaman lebih 

bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah dari teori yang 

telah dipelajari sebelumnya terhadap keadaan sebenarnya.  

2. Bagi Manajemen Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

perusahaan dalam menganalisis dan memprediksi kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) melalui analisis rasio keuangan yang menjadi 

variabel penelitian ini. Selain itu diharapkan  dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan evaluasi atas kineja keuangan perusahaan.  

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

melakukan investasi pada perusahaan untuk menghindari kebangkrutan.   

4. Bagi akademisi 

Memberikan bukti empiris mengenai rasio keuangan yang dapat 

mempengaruhi kondisi financial distress, dan model mana yang paling 
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akurat sehingga penelilitan ini dapat dijadikan referensi dan tambahan 

informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.  

 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan memlalui situs internet resmi 

www.idx.co.id di Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di Jalan 

Cikutra 204A Bandung.  

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 sampai dengan 

Januari 2017. 

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

