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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Kebangkrutan merupakan masalah yang dapat terjadi dalam sebuah 

perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan. Kesulitan 

perusahaan yang dapat menyebabkan kebangkrutan disebabkan dalam dua faktor 

yaitu, kesulitan yang disebabkan dari faktor eksternal dan kesulitan yang 

disebabkan dari faktor internal. Dari faktor eksternal seperti terjadinya kesulitan 

bahan baku atau kesulitan sumber daya perusahaan, sehingga perusahaan 

kehilangan kesempatan dalam melakukan produksi dan menghasilkan profit, 

kemudian kesulitan diakibatkan faktor alam seperti terjadinya bencana yang 

memaksa perusahaan melakukan pembubaran. Sedangkan untuk faktor internal 

bisa dilihat dari segi keuangan perusahaan, yaitu kesulitan terjadi apabila 

perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya dan 

memenuhi kewajibannya sehingga perusahaan mulai melakukan pembubaran dan 

akan mulai berdampak pada pengesahan pailit. 

Pada saat ini, dapat kita lihat industri otomotif seakan menguasai daerah 

pemasaran di negeri ini. Saat ini kendaraan bukanlah menjadi hal yang mewah, 

Setiap rumah pasti memiliki setidaknya satu atau mungkin lebih kendaraan 

bermotor. Dengan adanya perkreditan yang mudah pun menambah masyarakat 

untuk lebih mudah membeli kendaraan bermotor. Maka dari itu, semua 

perusahaan otomotif bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas. 

Sehingga setiap perusahaan otomotif mau tidak mau harus berani mengambil 

langkah yang tepat untuk persaingan tersebut. Persaingan yang semakin ketat 

dalam industri otomotif menjadikan masing-masing perusahaan besar yang 

merajai pangsa pasar Indonesia. Perusahaan otomotif yang berada di Indonesia, 

sudah banyak mengeluarkan produk yang terjual, sehingga tentunya mendapatkan 
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profit dari hasil penjualan tersebut, namun terdapat perusahaan otomotif yang 

tetap saja mengalami kepailitan.  

Peranan informasi dan tekhnologi juga tidak kalah pentingnya bagi 

konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Karena dengan 

adanya informasi dan tekhnologi yang canggih, konsumen yang awam tentang 

otomotif-pun juga dapat menentukan mana merk yang akan mereka gunakan atau 

beli. Dengan adanya tekhnologi yang semakin canggih akan memudahkan para 

konsumen untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk pembelian suatu produk dengan merk tertentu. Tahap awal 

kebangkrutan bisnis yang terjadi dalam perusahaan biasanya diawali terjadinya 

kesulitan keuangan (Financial Distress). Hal ini dapat dilihat dari laporan laba 

rugi dan neraca keuangan dalam perusahaan. Dari informasi laporan laba rugi dan 

neraca keuangan perusahaan, terdapat beberapa rasio-rasio keuangan yang dapat 

diteliti untuk memprediksikan kebangkrutan. Dalam rasio-rasio tersebut yaitu, 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas. Rasio-rasio ini merupakan rasio 

yang berhubungan kuat dengan kebangkrutan. Berdasarkan pemikiran diatas, dan 

asumsi bahwa semakin tinggi persaingan antar perusahaan maka akan 

mengakibatkan semakin tinggi pula biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan 

tersebut, dan yang selanjutnya hal tersebut akan berpengaruh pada profitabilitas 

perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat bertahan atau tidak dapat 

menjual produknya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut dan 

akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kondisi financial distress atau 

terancam kebangkrutan. Dalam penelitian ini kondisi financial distress diukur 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun-

tahun sebelumnya dengan menggunakan alat uji analisis diskriminan (z-score) 

yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan. 
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Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan topik : 

 Analisis Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Altman Z-score, 

Zmijewski dan Springate Untuk Memprediksi Kebangkrutan pada Perusahaan 

Otomotif yang Terdaftar Pada BEI Periode 2010-2014 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah 

permasalahan adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana prediksi kebangkrutan dilihat dari nilai Z Score pada 

perusahaan otomotif di Indonesia ?  

2. Bagaimana prediksi kebangkrutan dilihat dari nilai Springate perusahaan 

otomotif di Indoensia ? 

3. Bagaimana prediksi kebangkrutan dilihat dari nilai Zmijewski perusahaan 

otomotif di Indonesia 

4. Bagaimana perbedaan perbandingan antara financial distrees baik dengan 

metode Altman z- score maupun springate pada perusahaan otomotif di 

Indonesia ? 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta 

informasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian 

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi oleh 

penulis dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. 

 Adapun tujuan dilakukan penelitian ini sebaggai berikut : 

1. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan yang dilihat dari nilai Z Score 

pada perusahaan otomotif di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan yang dilihat dari nilai Sprigate 

pada perusahaan otomotif di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan yang dilihat dari nilai Zmijewski 

pada perusahaan otomotif di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui perbedaan kemungkinan financial distress baik dengan 

metode Altman Z-score maupun springate pada perusahaan otomotif di 

Indonesia. 

 

1.4 Keguanaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapankan akan memperoleh informasi yang akurat 

dan relevan yang dapat digunakan oleh : 

1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat membantu 

perusahaan dalam meninjau kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.  

2. Calon Investor  

Dapat memberikan informasi dan gambaran keadaan perusahaan pada saat 

sekarang ini. Sehingga bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. 

3. Penulis 

Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasarkan pada 

disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup 

manajemen keuangan dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari 

objek yang diteliti. 

4. Pembaca  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan  dan juga 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai kebangkrutan 

perusahaan. 
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1.5 Metode Penelitian 

  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kompratif. Menurut 

Sugiyono (2011:29) mendefinisikan bahwa : 

Metode deskritif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selediki. 

Definisi metode kompratif menurut Sugiyono (2012:92) mendefinisikan 

bahwa : 

Metode kompratif yaitu penelitian yang membandingkan kebedaan 

satu variabel dua lebih pada dua atau sampel yang berbeda, atau pada 

waktu yang berbeda. 

 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode deskritif dengan pendekatan meotde kompratif, yang ditunjang dengan 

studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian menggunakan data-data perusahaan otomotif dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi penelitian. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini pada perusanaan otomotif yang telah go 

public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 melalui media internet 

dengan situs www.idx.co.id dan pustaloka Universitas Widyatama. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan selesai. 

http://www.idx.co.id/
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TABEL 1.1 

WAKTU PENELITIAN 

Uraian 

Kegiatan 

Januari Febuari Maret April 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Pengajuan 

proposal 

                

Bimbingan 

proposal 

                

Pengumpulan 

data 

                

Bimbingan 

skripsi bab 1-3 

                

Pengolahan 

data dan 

analisis 

                

Penyusunan 

akhir skripsi 

                

Administrasi 

sidang 

                

Sidang                 

 


