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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Krisis perekonomian global telah mengubah tatanan perekonomian dunia 

yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007 kini mulai semakin dirasakan 

dampaknya ke seluruh dunia termasuk negara berkembang pada tahun 2008. 

(Laporan Perekonomian Bank Indonesia Tahun 2008). Merosotnya perekonomian 

dunia tentunya akan sangat berpengaruh  pada perkembangan perekonomian 

Indonesia. Perubahan siklus ekonomi di Indonesia yang sangat cepat disegala 

bidang telah menimbulkan semakin banyak dan meluasnya kasus yang terjadi 

dalam perusahaan, baik dari sisi finansial ataupun non-finansial. Persaingan usaha 

pun menjadi semakin ketat dan hal ini tentunya dihadapi oleh semua kalangan 

pelaku bisnis dari berbagai sektor ekonomi sebagai akibat dari perubahan siklus 

ekonomi.

Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. 

Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sampai dengan triwulan III 

2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat tekanan berat pada triwulan IV 

2008. Hal ini tercermin pada perlambatan ekonomi secara signifikan terutama 

karena anjloknya kinerja ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia 

mengalami peningkatan defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan 

signifikan. (Laporan Perekonomian Bank Indonesia Tahun 2008) 
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Disaat industri nasional sedang tertekan akibat dampak krisis global, 

industri makanan dan minuman (mamin) masih mampu membukukan 

pertumbuhan. Hal ini terlihat dari realisasi omzet industri makanan dan minuman 

tahun 2008 yang mengalami peningkatan menjadi Rp 380 triliun dibandingkan 

tahun 2007 yang hanya Rp287 triliun. (kabarbisnis.com). Hal yang serupa juga 

diungkapkan oleh Chatib Basri, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) “Industri 

food and beverage adalah yang paling baik dan bertahan pada krisis global”. 

Permintaan pada sektor ini tetap tinggi, industri makanan dan minuman dapat 

bertahan tidak bergantung pada bahan baku impor dan lebih banyak menggunakan 

bahan baku domestik. Selain itu, karakteristik masyarakat yang cenderung gemar 

berbelanja makanan ikut membantu mempertahankan industri makanan dan 

minuman. (bisniskeuangan.kompas.com). 

Namun memasuki tahun 2011 pertumbuhan industri makanan dan 

minuman mengalami gangguan. Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat 

selama kuartal pertama tahun 2011 industri manufaktur tumbuh 5,15%, tetapi sub 

sektor makanan dan minuman hanya tumbuh 3%. Bahkan tahun 2010 

pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya 2,27% jauh menurun 

dibandingkan tahun 2009 yaitu sebesar 11,29%. Tersendatnya pertumbuhan 

makanan dan minuman disebabkan oleh melonjaknya harga komoditas pertanian. 

Selain itu, penerapan ASEAN – China Free Trade Areas juga berpengaruh pada 

pertumbuhan industri makanan dan minuman. (www.tempo.co) 
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Semakin terglobalisasinya perekonomian menyebabkan persaingan antar 

perusahaan menjadi semakin ketat, tidak hanya dalam suatu negara tetapi juga 

dengan perusahaan di negara lain. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut 

perusahaan untuk selalu memperkuat fundamental manajemen sehingga akan 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Ketidakmampuan mengantisipasi 

perkembangan global dengan memperkuat fundamental akan mengakibatkan 

penurunan volume usaha yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan. Penurunan pertumbuhan di sektor makanan dan minuman yang telah 

dijelaskan diatas telah membuat beberapa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan yang akibatnya perusahaan tersebut sulit dalam melakukan segala 

aktivitas rutinnya dalam rangka menghasilkan keuntungan. Kesulitan keuangan 

seperti itu pernah dirasakan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), emiten kakao 

olahan, mencatatkan rugi bersih di semester I 2011 sebesar Rp 14,55 miliar 

dibanding laba bersih Rp 8,23 miliar pada semester I 2010. Rugi bersih itu terjadi 

seiring dengan penurunan penjualan perseroan serta kenaikan beban bunga. 

Kesulitan akan keuangan juga dirasakan PT Kraft Ultrajaya Indonesia terhadap 

kinerja laba bersih PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), 

emiten pemimpin pasar susu Ultra High Temperatures (UHT) di Indonesia, turun 

selama semester I 2011. Kontribusi Kraft terhadap laba bersih Ultrajaya turun 

menjadi 26,5% pada semester I 2011 dari 28,6% pada semester I 2010 seiring 

turunnya kinerja laba bersih Kraft. (Indonesia Finance Today) 

Risiko kebangkrutan bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis terhadap laporan 
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keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan 

keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi suatu perusahaan pada masa lalu 

tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan suatu 

perusahaan pada masa mendatang, agar informasi yang tersaji menjadi lebih 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan harus dikonversi 

menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. 

Dalam menghadapi tantangan tersebut maka berkembangnya suatu analisis 

diskriminan model Altman yang di cetuskan oleh Edward I. Altman. Analisis ini 

dimaksudkan sebagai indikator penilai perusahaan yang berada pada kategori 

bangkrut, gray area dan sehat. Model Altman ini dapat menunjukan kondisi 

keuangan perusahaan secara total, dimana dapat diketahui tingkat kesehatan 

perusahaan. 

Penelitian sebelumnya mengenai prediksi kebangkrutan menggunakan 

model Altman Z-Score di lakukan oleh Herlina (2009) pada perusahaan-

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada periode 1998-2002, 

yang hasilnya menyatakan bahwa hasil olah data pada uji potensi kebangkrutan 

menurut Altman sangat efektif untuk mengetahui posisi perusahaan-perusahaan 

farmasi, seperti perusahaan PT. Daryavaria Laboratoria, Tbk yang hampir setiap 

tahunnya mengalami kebangkrutan, sedangkan perusahaan yang tidak pernah 

mengalami kebangkrutan setiap tahunnya adalah perusahaan PT. Merck 

Indonesia. 

Selain itu penelitian ini juga dilakukan oleh H. Murdifin Haming (2011) 

pada perusahaan industri semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 
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2005-2009, yang hasilnya menyatakan bahwa secara umum, tiga pabrik semen 

menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dari sebelumnya, walaupun 

sampai tahun 2009 PT Holcim Indonesia, Tbk masih berada di wilayah gray area, 

sedangkan PT. Indocement Prakarsa, Tbk untuk tahun 2006-2009 berada pada 

kategoti sehat, begitu juga dengan PT. Semen Gresik, Tbk memiliki kinerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan dua pabrik semen lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

mengenai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan model 

Altman Z-Score dalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Prediksi 

Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Model Altman Z-Score 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian yang dikemukakan 

diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi rasio-rasio keuangan yang di gunakan dalam model 

Altman Z-Score pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2011 ? 

2. Bagaimana nilai-nilai prediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan 

model Altman Z-Score pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2011 ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian 

ini dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang analisis prediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model Altman Z-Score pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Disamping itu penelitian ini dimaksudkan untuk menempuh gelar Sarjana 

Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi rasio-rasio keuangan yang di gunakan dalam 

model Altman Z-Score pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2011 

2. Untuk mengetahui analisis nilai-nilai prediksi kebangkrutan perusahaan 

berdasarkan model Altman Z-Score pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2011 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 

manfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. 

1. Bagi penulis 

Penulis lebih dapat memahami tentang prediksi kebangkrutan 

perusahaan dengan menggunakan model Altman Z-Score 
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2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

manajemen jika ada tanda-tanda kesulitan keuangan yang mengarah 

pada kebangkrutan, sehingga pihak manajemen dapat mengambil 

keputusan yang tepat untuk menyelamatkan perusahaannya. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian dalam bidang yang sama dan sebagai 

tambahan informasi bagi yang ingin mempelajari prediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model Altman Z-

Score. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Suatu kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya. Menurut Gitman (2006 : 769) menyatakan bahwa 

kebangkrutan adalah kegagalan usaha yang terjadi ketika nilai hutang pada 

laporan keuangan melebihi nilai wajar pasar dari assets itu sendiri. 

Kebangkrutan tidaklah terjadi secara tiba-tiba dan dapat diramalkan 

sebelumnya. Sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut, biasanya ditandai oleh 

berbagai situasi atau keadaan khususnya berhubungan dengan efektivitas dan 

efisiensi operasinya, seperti volume penjualan yang relatif rendah atau adanya 

trend penjualan yang menurun, cash flow yang negatif, kerugian yang terus- 

menerus, dan hutang yang semakin membengkak. Keadaan ini dapat dilihat di 
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laporan keuangan perusahaan. Menurut Riyanto (2008 : 15) pengertian laporan 

keuangan adalah : 

“Laporan keuangan (Financial Statement), memberikan ikhtisar mengenai 
keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet) 
mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada saat tertentu, dan 
laporan rugi laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang 
dicapai selama satu periode tertentu dan biasanya meliputi periode satu 
tahun.” 

Penyusunan laporan keuangan merupakan hal penting bagi perusahaan, 

laporan keuangan sendiri merupakan hal mutlak bagi perusahaan yang go-public. 

Melalui laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan perusahaan yang 

meliputi posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena memberikan 

input yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan 

pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap (2008 : 189) yaitu : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data 
kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.” 

Laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat memberikan 

gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan tentang posisi 
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keuangan suatu perusahaan terutama apabila dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar. Menurut Harahap (2008 : 297) 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (berarti).” 

Formula Altman Z-Score merupakan sebuah multivariate formula yang 

digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Altman 

menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat 

perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Bentuk dari 

model Altman Z-Score adalah : 

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

Dengan kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

X1 = working capital to total assets (rasio likuiditas) 

X2 = retairned earnings to total assets (rasio profitabilitas) 

X3 = earning before interest and taxes to total assets (rasio profitabilitas) 

X4 = market value of equity to book value of total liabilities (rasio solvabilitas) 

X5 = sales to total assets (rasio aktivitas) 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 
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a. Z-Score < 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan 

keuangan yang sangat besar dan berisiko tinggi sehingga kemungkinan 

bangkrutnya sangat besar.  

b. 1,81 < Z-Score < 2,99 berada di daerah abu-abu (gray area) sehingga 

dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, 

namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan bangkrut sama 

besarnya tergantung dari keputusan kebijaksanaan manajemen perusahaan 

sebagai pengambil keputusan. 

c. Z-Score > 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat 

sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran atau kerangka 

konseptual penelitian ini dapat dilihat pada skema Gambar 1.1 : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metodologi tersebut digunakan oleh peneliti dengan mendasari metode penelitian 

deskriptif menurut Nazir (2009 : 54) yaitu sebagai berikut : 

“Metode Deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

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

kelas peristiwa pada masa sekarang.” 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jadi data yang diperoleh 

dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, dianalisis dan dibandingkan dengan teori 

yang telah dipelajari oleh penulis. Adapun teknik lain yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Merupakan penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data atau 

informasi dari keadaan yang sebenarnya atau penelitian langsung ke 

sumber data. Untuk mendapatkan data atau informasi melalui objek yang 

diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (library research) 

Merupakan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang 

dianggap perlu dari literatur-literatur yang terkait masalah yang diteliti 

untuk mendapatkan bahan yang akan dijadikan landasan teori dalam 

penyusunan skripsi. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan yang terkumpul di Pojok Bursa Universitas Widyatama dan 

situs www.idx.co.id. Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk 

pelaksanaan penelitian, maka penelitian ini dilakukan oleh penulis terhitung 

dimulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan penyusunan skripsi ini selesai. 

Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 

No. Kegiatan 

Bulan 

I II III IV V 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pencarian Data 

2 Pengajuan Proposal 

3 Pengajuan BAB I 

4 BAB I Pendahuluan 

5 BAB II Tinjauan Pustaka 

6 BAB III Objek & Metodologi 
Penelitian                     

7 Pencarian Data Akhir 

8 Pengolahan dan Analisis Data 

9 BAB IV Hasil Penelitian dan 
Pembahasan                             

10 BAB V Simpulan dan Saran 

11 Over All 

12 Sidang 


