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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dunia bisnis selalu mengalami perkembangan setiap tahun, dengan 

keadaan yang selalu berkembang perusahaan harus mempersiapkan perusahaan 

yang kuat dan tangguh. Seiring perkembangan zaman, permasalahan selalu datang 

dan resiko selalu ada di setiap keputusan yang diambil untuk memajukan 

perusahaan. Perusahaan menentukan strategi untuk menghadapi tantangan dan 

persaingan yang cukup ketat. 

Tidak dapat diingkari bahwa menghasilkan keuntungan atau laba adalah 

salah satu tujuan perusahaan. Bahkan kinerja manajemen selalu diukur dari 

kemampuannya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan 

menggunakan laba yang diperolehnya untuk mengembangkan dan 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. Namun kenyataannya banyak 

perusahaan yang tidak mampu bersaing atau berkembang. Bahkan mengalami 

kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan ini disebabkan oleh faktor luar (ekstern) 

seperti bencana alam dan kondisi perekonomian atau keadaan geografis tertentu. 

Seperti halnya yang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia akibat krisis 

ekonomi yang berkepanjangan. Selain faktor luar (ekstern) tersebut juga bisa 

disebakan oleh faktor dalam (intern) perusahaan yang meliputi manajemen yang 
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tidak efisien, ketidakseimbangan dalam modal, penyalahgunaan wewenang dan 

kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan usaha. 

Situasi perekonomian yang tidak menentu dan sulit diramalkan dewasa ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha yang ingin tetap bertahan dan 

mengembangkan semaksimal mungkin usahanya. Keadaan ekonomi yang sulit 

seperti saat ini menuntut perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga 

perusahaan mampu bertahan. 

Perusahaan-perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat tidak 

hanya antar perusahaan sejenis tetapi lebih melibatkan industri secara 

keseluruhan, dan juga berbagai ancaman dari pihak eksternal lainnya. Sehingga, 

Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam 

masa krisis dan persaingan yang ketat. Hal ini juga yang saat ini dihadapi oleh 

perusahanan operator telepon Indonesia. 

Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh 

kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk 

mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan 

industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Agar kelangsungan hidup suatu 

perusahaan tetap terjaga, maka pihak manajemen harus dapat mempertahankan 

atau terlebih lagi memacu peningkatan kinerjanya. 

Kebangkrutan merupakan masalah esensial yang harus diwaspadai oleh 

perusahaan. Karena jika perusahaan sudah terkena kesulitan keuangan (finansial 

distress), maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. 

Untuk itu perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis terutama 
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analisis yang meyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan melakukan analisis 

maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang dapat 

menghindari atau mengurangi resiko kebangkrutan tersebut.  

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal 

kebangkrutan tersebut (tanda-tanda kebangkrutan). Semakin awal ditemukannya 

indikasi kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak 

manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan”. Agar kebangkrutan tersebut 

tidak benar-benar terjadi pada perusahaan dan perusahaan dapat mengantisipasi 

atau membuat strategi untuk menghadapi jika kebangkrutan benar-benar menimpa 

perusahaan. (Mamduh dan Halim. 2007:263). 

Berbagai analisis dikembangkan untuk memprediksi awal kebangkrutan 

perusahaan. Analisis yang banyak digunakan saat ini adalah analisis diskriminan 

Altman, dimana analisis ini mengacu pada rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio 

menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical relationship) 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan 

alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran 

kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standar (Munawir, 2007:64). 

Model Altman Z-score merupakan salah satu model analisis multivariate 

yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat 

ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. Penelitian ini bertujuan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta prediksi kebangkrutan 
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berdasarkan hasil analisis diskriminan dengan menggunakan model Altman. 

Analisis diskriminan ini dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dua sampai 

lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut.   

PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan perusahaan operator telepon seluler 

Esia yang berbasis CDMA. Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT. 

Radio Telepon Indonesia (Ratelindo), yang didirikan pada bulan Agustus 1993, 

sebagai anak perusahaan PT. Bakrie & Brothers Tbk yang bergerak dalam bidang 

telekomunikasi di DKI Jakarta. Namun, PT. Bakrie Telecom Tbk mengalami 

penurunan laba yang sangat drastis pada akhir tahun 2012. Menurut data yang 

masih tercatat di bursa diantara lima perusahaan operator telepon seluler di 

Indonesia PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan urutan terendah pada akhir tahun 

ini. Urutan perusahaan operator telepon seluler tersebut dapat kita lihat dari tabel 

berikut: 
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  Tabel 1.1 

Beberapa Perusahaan Operator Telepon Seluler di Indonesia 

Tahun 2012 

    Sumber: Bursa Efek Indonesia 2012 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penjualan dari beberapa perusahaan 

operator telepon seluler mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2012 

karena adanya pengaruh dari krisis global dan teknologi saat ini yang semakin 

canggih dan menjadikan perusahaan operator telepon seluler kurang mampu untuk 

bersaing. PT. Bakrie Telecom Tbk merupakan indikator yang akan diolah untuk 

perhitungan dalam metode Altman dengan menggunakan beberapa rasio 

keuangan. 

 

No Operator Produk 

Jumlah Pelanggan 

Tahun 2012(juta) 

1 Telkomsel 

Kartu AS, Kartu HALO 

dan Simpati 

81,644 

2 XL Axiata XL 41,437 

3 Indosat 

IM3, Indosat Matrix, 

Indosat Mentari 

36.845 

4 Smart Telecom Smart 14.642 

5 Bakrie Telecom Esia 11.662 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel
http://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel
http://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel
http://id.wikipedia.org/wiki/XL_Axiata
http://id.wikipedia.org/wiki/IM3
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat_Matrix
http://id.wikipedia.org/wiki/Indosat_Mentari
http://id.wikipedia.org/wiki/Smartfren
http://id.wikipedia.org/wiki/Esia
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memilih 

judul penelitian “Analisis Metode Altman Z-Score Dalam Memprediksi 

Kebangkrutan Pada PT. Bakrie Telecom Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (Periode 2010-2012)”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana petumbuhan kinerja keuangan yang terjadi dalam perusahaan 

operator telepon seluler Esia pada PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2010-

2012 yang dikaitan dengan analisis kebangkrutan perusahaan dengan 

menggunakan metode Altman Z-Score. 

2. Bagaimana perhitungan metode Altman Z-Score untuk memprediksi 

kebangkrutan pada PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2010-2012 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Maksud penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data 

data, mencari dan mendapatkan informasi sehubungan dengan analisis metode 

Altman Z-Score pada PT. Bakrie Telecom Tbk. 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dikemukakan di 

atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan kinerja keuangan yang terjadi dalam 

perusahaan operator telepon seluler Esia pada PT. Bakrie Telecom Tbk 
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periode 2010-2012 yang dikaitan dengan analisis kebangkrutan perusahaan 

dengan menggunakan metode Altman Z-Score. 

2. Untuk mengetahui perhitungan metode Altman Z-Score untuk memprediksi 

kebangkrutan pada PT. Bakrie Telecom Tbk periode 2010-2012 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh sehubungan dengan 

dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Mengaplikasikan teori-teori ekonomi khususnya manajemen keuangan 

yang telah dipelajari kedalam permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan nyata. 

 Memberikan sumbangsih pendidikan untuk semua pihak yang 

membutuhkan. 

2. Kegunaan Praktis 

 Memperkenalkan salah satu metode untuk menganalisis laporan 

keuangan yaitu dengan metode Altman Z-Score. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan dan mengetahui kemungkinan 

kelangsungan hidup yang akan terjadi pada perusahaan beberapa tahun 

yang akan datang. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan untuk PT. Bakrie Telecom Tbk pada periode 2010-

2012, dengan mengambil data sekunder berupa laporan keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian dari kantor Pusat Informasi Pasar 

Modal (PIPM). Dalam rangka memperoleh yang diperlukan guna penyusunan 

tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


