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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen Keuangan merupakan salah satu bidang yang paling penting 

dalam sebuah perusahaan berskala besar ataupun kecil baik profit maupun non 

profit, akan mempunyai perhatian besar di bidang keuangan terutama dalam 

perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan satu perusahaan 

dengan satu perusahaan lainnya semakin ketat, belum lagi kondisi 

perekonomian yang tidak menentu menyebabkan banyaknya perusahaan yang 

tiba – tiba mengalami kebangkrutan. 

Dalam bidang keuangan, dibutuhkan suatu media penting dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomis. Media tersebut berupa laporan keuangan 

yang diterbitkan secara periodik. Laporan keuangan ini menjadi suatu 

kebutuhan bagi para pengusaha, investor, bank, manajemen, pemerintah 

maupun para pelaku pasar modal. Laporan keuangan juga merupakan suatu 

informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih 

jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut (Irham Fahmi. 2013:2).

Oleh karena itu, agar perusahaan dapat bertahan dan tumbuh berkembang, 

perusahaan harus bisa mencermati kondisi dan kinerja perusahaan untuk 

mengetahui secara tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan tersebut. 

Untuk itu diperlukan sebuah analisis yang tepat unuk dapat keputusan yang 

tepat pula.

Untuk menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu atau dengan 

perusahaan pesaing yang bergerak pada industri yang sejenis. Kinerja suatu 

perusahaan juga tidak terlepas dari faktor internal maupun eksternal 

perusahaan tersebut. Faktor eksternal adalah faktor – faktor yang datang dari 

luar lingkungan perusahaan antara lain kondisi ekonomi, kondisi politik, 
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kondisi psikologis dan kondisi sosial. Sedangkan faktor internal adalah faktor 

– faktor yang datang dari dalam lingkungan perusahaan seperti kondisi 

manajemen keuangan perusahaan. Kondisi keuangan dipengaruhi oleh 

bagaimana cara perusahaan dalam mengelola dana yang tersedia dan 

memanfaatkannya.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Informasi posisi keuangan perusahaan 

bermanfaat untuk menganalisis dan menilai aktifitas investasi, pendanaan dan 

operasi perusahaan selama periode pelaporan. Dengan demikian laporan 

keuangan dipersiapkan dan dibuat dengan maksud memberikan gambaran atau 

laporan kemajuan yang dibuat secara periodik yang dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan yang bersangkutan, maka harus dilakukan analisis 

keuangan sebagai awal perencanaan keuangan untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan.

Dari laporan keuangan tersebut, kita dapat mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan secara periodik dan ini memungkinkan kita untuk menyajikan 

laporan tentang tingkat kesehatan suatu perusahaan kepada investor agar dapat 

memutuskan suatu keputusan investasi yang sangat penting.

Dalam pemilihan perusahaan, pada penelitian kali ini, penulis memilih 

untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak di sub sektor 

telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perusahaan – perusahaan sektor telekomunikasi merupakan salah satu 

sektor yang memiliki perkembangan yang cukup pesat di Indonesia seiring 

dengan bertumbuhnya pengguna layanan Internet pada khususnya di 

Indonesia. Perusahaan – perusahaan ini dituntut untuk memiliki performa 

keuangan yang baik dalam pengelolaan nya agar dapat menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
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Data Perkembangan Pengguna Internet dan Netizen di Indonesia

Indonesia Netizen Survey 2013
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Tabel 1.1

Daftar Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi

Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO

1 BTEL                        PT Bakrie Telecom Tbk 3 Februari 2006

2 EXCL PT XL Axiata Tbk 29 September 

2005

3 FREN PT Smartfren Tbk 29 November 

2006

4 INVS PT Inovisi Infracom Tbk 3 Juli 2009

5 ISAT PT Indosat Tbk 19 Oktober 1994

6 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk

14 November 

1995

Sumber : www.idx.co.id (diolah oleh penyusun)

Gambar 1.2

Daftar Rata – rata jumlah Pendapatan (Revenue) dan rata – rata Jumlah Hutang 

6 Perusahaan sub sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010 – 2013.

Sumber : Indonesia Capital Market Directori (data diolah oleh penyusun)
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Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2010 –

2012 rata – rata jumlah pendapatan perusahaan sub sektor telekomunikasi 

sedikit lebih besar dari rata – rata jumlah hutangnya. Namun ditahun 2013 rata 

– rata jumlah hutang perusahaan sub sektor telekomunikasi melonjak dengan 

tajam hingga memiliki selisih yang signifikan dengan rata – rata pendapatan 

nya.

Dari fenomena tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam agar 

perusahaan dapat mendeteksi dari awal masalah – masalah keuangan yang 

akan berdampak besar pada perusahaan.

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal 

kebangkrutan tersebut beserta dengan tanda – tandanya. Semakin awal 

ditemukannya indikasi kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak –

pihak manajemen untuk melakukan perbaikan – perbaikan agar kebangkrutan 

tersebut tidak benar – benar terjadi pada perusahaan dan perusahaan 

mengantisipasi atau membuat strategi untuk menghadapi jika kebangkrutan 

benar – benar menimpa perusahaan (Mamduh dan Halim. 2007:263).

Metode Altman Z score mengkombinasikan berbagai macam rasio yang 

diperlukan untuk menilai likuidasi, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas. 

Selain itu rasio –rasio yang dimiliki oleh Z Score telah mencakup penilaian 

internal dan eskternal perusahaan dalam hal ini adalah rasio nilai pasar saham 

terhadap total hutang yang masuk kedalam metode Altman Z Score yang 

ditujukan untuk dapat mengindikasikan terjadinya kondisi dimana sebuah 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan berakhir pada kebangkrutan.

Metode analisis kebangkrutan X Score Zmijewski mengkombinasikan 

perhitungan antara laba bersih (Return On Assets),dimana ROA ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari 

total aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA maka semakin efisien 

penggunaan aktiva perusahaan (Sudana, 2011:22). Selain ROA,rasio-rasio 

yang dihitung dalam Metode X Score Zmijewski adalah rasio total hutang 
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terhadap total aktiva (Debt Ratio) dan rasio aktiva lancar terhadap hutang 

lancar (rasio lancar).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kebangkrutan Z Score Model Altman dan X Score 

Zmijewski Pada Laporan Keuangan Perusahaan Sub Sektor 

Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 –

2013”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prediksi potensi kebangkrutan Perusahaan sub sector 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan Analisis Z Score Model Altman dan X Score Zmijewski 

pada periode tahun 2010 – 2013 ?

2. Bagaimana tingkat kesehatan masing – masing perusahaan yang 

dianalisis dengan menggunakan metode Altman Z Score dan 

Zmijewski X Score ?

3. Perusahaan manakah yang memiliki tingkat kesehatan dari yang 

kurang baik hingga paling baik sehingga layak untuk dipertimbangkan 

dalam berinvestasi ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan untuk menyusun Tugas Akhir yang harus dipenuhi oleh 

penulis dalam memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Menguji dan menganalisis kondisi perusahaan dengan menggunakan 

Analisis Z Score Model Altman untuk memprediksi potensi kebangkrutan 

pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Mengetahui dan membandingkan  tingkat kesehatan  masing – masing 

perusahaan telekomunikasi yang telah dianalisis dengan Analisis Z Score 

Model Altman.

3. Mengukur tingkat kelayakan investasi masing – masing perusahaan dilihat 

dari Analisis Kebangkrutan Z Score Model Altman.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

akan meggunakannya, kegunaan yang penulis harapkan dengan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan bagi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi secara 

menyeluruh agar dapat mencegah kebangkrutan yang mungkin saja 

terjadi.

2. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi calon 

investor untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang bersifat keputusan investasi baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengetahui 

potensi tingkat kebangkrutan perusahaan.

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk dapat memahami dan 

membandingkan teori yang didapatkan di perkuliahan dan realita 

yang ditemukan di lapangan terutama dalam materi kebangkrutan 

yang menjadi topik penelitian kali ini.
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan pemikiran untuk menindaklanjuti 

penelitian ini sehingga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah perusahaan. Namun banyak 

perusahaan belum menyadari posisi kesehatan perusahaan sehingga belum 

dapat mendeteksi masalah – masalah keuangan yang terjadi sedari awal. 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan 

keuangan yang terjadi sehingga perusahaan dapat mengeluarkan kebijakan –

kebijakan seperti kebijakan investasi, kebijakan pendanaan dan kebijakan 

dividen. 

Analisis laporan keuangan sangatlah beragam dan memiliki variasi dan 

spesialisasi yang berbeda. Analisis rasio merupakan yang umum digunakan 

untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-

rasio maupun standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

berdasarkan pada data kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan ini bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

Manajemen Perusahaan, pemilik perusahan, karyawan, investor, kreditur dan 

pemerintah. 

Rasio keuangan bermanfaat untuk menganalisis kinerja perusahaan saat ini 

dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Prospek perusahan di 

masa yang akan datang bisa saja merupakan prospek yang baik ataupun buruk. 

Prospek yang buruk berpotensi menyebabkan perusahaan bangkrut. Menurut 

Rachman (2006:21) ada 3 kondisi kebangkrutan, yaitu :

1. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Distress)

2. Perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan (Non – Distress)

3. Perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan (Bankrupt)
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Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kebangkrutan kali ini 

adalah Metode Altman Z Score dan Metode Zmijewski X Score. Adapun 

menurut Hanafi (200:656) persamaan yang dikemukakan oleh Altman adalah :

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

Dimana :

Z = Overall Index

X1 = Rasio modal kerja terhadap total aktiva

X2 = Rasio laba ditahan terhadap total aktiva

X3 = Rasio Earning before Interest and Tax (EBIT)

X4 = Rasio nilai pasar modal terhadap nilai buku utang

X5 = Rasio penjualan terhadap total aktiva

Sedangkan Grice dan Dugan (2003:79) mengemukakan persamaan 

Zmijewski sebagai berikut :

X = - 4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3

Dimana :

X = Overall Index

X1 = Rasio laba bersih terhadap aktiva/Return On Assets (ROA)

X2 = Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

X3 = Rasio aktiva lancar terhadap aktiva lancar (Current Ratio)

Pada jurnal penelitian terdahulu yang menggunakan Analisis Altman Z 

Score, Springate dan Zmijewski pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

menunjukkan hasil yang berbeda pada masing – masing metode yang 

digunakan (Peter dan Yoseph:2011). Pada jurnal penelitian yang 

menggunakan Analisis Altman Z Score dan Springate pada PT Bakrie 

Telecom menunjukkan hasil yang sama yakni bangkrut sepanjang periode 

penelitian (Kokyung dan Siti Khairani:2014). Pada jurnal penelitian yang 

menggunakan uji Kruskal-Wallis yang menggunakan Metode Altman Z Score, 

Springate dan Zmijewski pada industry komestik yang terdaftar di BEI 
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menunjukkan hasil yang berbeda antara Model Altman Z Score dengan 

Springate dan Zmijewski (Purnajaya dan Merkusiwati:2014). Sedangkan 

pada jurnal penelitian yang menggunakan Metode Zmijewski dan Altman Z 

Score pada perusahaan sektor industry plastic yang terdaftar di BEI 

menunjukkan hasil yang sedikit berbeda pada kedua metode tersebut 

(Kurniawati,Darminto dan Topowijono:2013). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut :

Gambar 1.3

Bagan kerangka pemikiran

Keterangan :

= Diteliti

= Tidak Diteliti
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1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian kali ini 

adalah Metode Deskriptif menurut Nazir (2003:4) bahwa :

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang”, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan satu 

varibel tanpa menggunakan variabel lain sebagai objek pembanding.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Kantor cabang Bursa Efek Indonesia Kota Bandung serta 

website www.idx.co.id .

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan untuk perusahaan – perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 –

2013 dengan mengambil data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan –

perusahaan tersebut dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kota 

Bandung serta data – data lainnya dari Internet. Waktu penelitian dilakukan 

dari akhir Januari 2015 hingga akhir Maret 2015.


