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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai 

oleh perusahaan. Karena jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan 

tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Analisis terhadap peluang 

kebangkrutan suatu perusahaan dipandang penting bagi suatu perusahaan. Analisis 

ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak sehat saja melainkan 

untuk perusahaan-perusahaan yang dianggap sehat. Analisis ini dilakukan sebagai 

tindak preventif bagi perusahaan yang sehat dan merupakan tindakan kuratif bagi 

perusahaan yang tidak sehat.Untuk itu perusahaan harus sedini mungkin melakukan 

berbagai analisis terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. 

Dengan analisis ini maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan 

antisipasi yang diperlukan. Menurut Weston dan Brigham (2006:474) 

kebangkrutan merupakan suatu kegagalan yang terjadi pada perusahaan yang dapat 

didefinisikan dalam beberapa cara dan beberapa tidak harus menyebabkan 

keruntuhan atau pembubaran perusahaan. 

Sebagai contoh perusahaan bernama PT Surabaya Agung Industri Pulp & 

Kertas, perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya 

pada tanggal 16 April 2013 atau kurang dari sebulan sejak perusahaan menerbitkan 

laporan keuangan audited dengan opini wajar dalam semua hal yang material pada 

tanggal 20 Maret 2013. Tidak hanya itu, selang beberapa bulan kemudian, terkait 

dengan vonis pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan, perusahaan tersebut 

dikeluarkan dari bursa saham atau forced delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada bulan Oktober 2013.  

Kebangkrutan yang mendadak. Mungkin kalimat tersebut bisa digunakan untuk 

menggambarkan peristiwa di atas. Bagaimana tidak, kebangkrutan hanya 

memberikan anda waktu kurang dari sebulan untuk mempelajari laporan keuangan 
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yang baru diterbitkan. Setelah vonis pailit dijatuhkan, rentetan masalah pun akan 

muncul. Harga saham yang turun, ancaman kredit macet dan serangkaian 

pengadilan yang harus dihadiri untuk menyelesaikan masalah likuidasi. Jika suatu 

perusahaan bangkrut, maka para investor minoritas dapat dipastikan tidak akan 

mempunyai keuntungan dari kekayaan perusahaan tersebut. Resiko ini adalah 

sebesar uang yang investor tanamkan di perusahaan ini. Sehingga, jika resiko ini 

terjadi, dapat dipastikan semua uang para investor akan hilang. Dengan demikian, 

pada saat para investor hendak membeli suatu saham pastikan bahwa perusahaan 

tersebut tidak akan bangkrut. Hal ini dapat kita kaji dari laporan keuangan, bisnis 

dan pemilik mayoritas serta manajemen perusahaan tersebut. Jangan pernah mau 

membeli saham yang dikhawatirkan bahwa perusahaan tersebut ada kemungkinan 

bangkrut. Tentu saja perusahaan tidak ingin berada diposisi stakeholder tersebut. 

Mungkin kalimat yang terbersit di benak stakeholder adalah, “jika saja saya tahu 

bahwa hal ini akan terjadi”. Setiap stakeholder tentu saja berharap seandainya 

mereka bisa tahu bahwa perusahaan akan bangkrut sehingga bisa melakukan 

langkah yang diharapkan. Peringatan dini, itulah yang mereka butuhkan. 

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal 

kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi 

pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan, 

agar kebangkrutan tersebut benar-benar tidak terjadi pada perusahaan dan 

perusahaan dapat mengantisipasi atau membuat strategi untuk menghadapi jika 

kebangkrutan benar-benar menimpa perusahaan. 

Di Indonesia sangat banyak terdapat perusahaan-perusahaan ternama, pada saat 

ini dapat kita lihat industri otomotif seakan menguasai daerah pemasaran di 

Indonesia. Saat ini kendaraan bukanlah menjadi hal yang mewah. Selain 

menyediakan angkutan orang dan barang untuk transportasi, industri otomotif juga 

membuka lapangan kerja. Lesunya industri otomotif nasional yang sedang dihadapi 

sekarang ini, merupakan masalah klasik yang berulang dari waktu ke waktu. Inflasi 

dan suku bunga bank yang tinggi membuat daya beli menurun, karena hampir 

sebagian besar konsumen membelinya tidak secara tunai, tetapi kredit melalui bank. 



3 
 

Penyebab lainnya adalah biaya masuk mobil yang saat ini masih tinggi, 

mengakibatkan indutri otomotif masih belum efisien, sehingga Indonesia sulit 

bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Bukan hanya kondisi saat ini, di awal-

awal geliat industri otomotif nasional tahun 90-an pun sudah terjadi. Selain itu, di 

Indonesia masih terdapat persoalan pajak dan kepabeanan, masalah pajak di 

Indonesia cenderung lebih sulit daripada negara-negara lain. Masalah dari industri 

otomotif di Indonesia adalah bagaimana industri lokal mampu bersaing dengan 

pasar internasional, sementara untuk menciptakan rantai industri lokal yang kuat, 

butuh volume permintaan yang besar. ada beberapa kendala yang menjadi 

hambatan ekspor produk otomotif dan komponennya. 

Selama ini pertumbuhan sektor otomotif terkendala beberapa masalah biaya 

logistik yang tinggi akibat buruknya infrastruktur penunjang ekspor, biaya tenaga 

kerja dan tarif listrik yang tinggi. Selain itu, belum tersedianya laboraturium uji 

komponen yang diakui secara global, maraknya komponen kendaraan bermotor 

ilegal dengan harga yang sangat murah, bunga bank yang tinggi, lamanya proses 

dan berbelitnya pengurusan fasilitas Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas impor 

bahan baku, kemungkinan pengenaan Bea Masuk safeguard  bagi bahan baku 

industri komponen, dan kurangnya insentif bagi perusahaan yang ingin melakukan 

R&D. (GEIKINDO:2015) 

Belum pulihnya kondisi ekonomi global, masih menjadi pemicu menurunnya 

kinerja otomotif nasional. Bahkan perusahaan otomotif sebesar Astra juga 

mengalami penurunan penjualan kendaraan. Berdasarkan data yang dipublikasi PT 

Astra International Tbk pada Jumat, 4 Desember 2015, penjualan Astra mengalami 

penurunan sebesar 18,61% dari 525.973 unit pada Oktober 2015 menjadi 428.027 

pada Oktober 2015. Penurunan ini berimbas pada terkoreksinya laba bersih Astra 

dari bisnis otomotif. Hingga Oktober 2015, laba bersih dari bisnis otomotif tercatat 

menurun  sebesar 10% menjadi Rp. 15 miliar dari Rp. 19 miliar pada periode 

Oktober 2014. Melambatnya tren penjualan mobil ini tentu akan berdampak kepada 

pengucuran atau pembiayaan kredit otomotif di industri keuangan. Penyaluran 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) perbankan dan pembiayaan kendaraan oleh 
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multifinance terancam ikut melambat. Begitu juga dengan bisnis asuransi 

kendaraan yang dijalankan oleh asuransi umum, yang perolehan preminya 

berpotensi kembali melambat. Padahal, kredit konsumer masih menjadi andalan 

perbankan dalam mendorong pertumbuhan kredit, sementara pembiayaan 

kendaraan masih menjadi tulang punggung pembiayaan di multifinance. Begitupun 

di asuransi umum, dimana, perolehan premi kendaraan masih menjadi penopang 

pertumbuhan premi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, penyaluran KKB 

hingga September 2015 hanya tumbuh 4,88% dari Rp123,17 triliun pada September 

2014 menjadi Rp129,18 triliun. Menurunnya kemampuan ekonomi nasabah 

membuat kredit bermasalah di KKB mengalami peningkatan. Pada periode tersebut, 

nilai kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) naik signifikan hingga 40,78% 

dari Rp1,31 triliun menjadi Rp1,85 triliun. Kendati demikian, rasio (NPL)-nya 

masih terjada di level 1,43%.  Di industri multifinance, perlambatan pembiayaan 

kendaraan dapat dilihat dari angka piutang pembiayaan konsumen. Sebab, 

mayoritas pembiayaan konsumen disalurkan untuk pembiayaan kendaraan. 

Berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan konsumen di multifinance hanya 

tumbuh 2,49% saja, dari Rp241,27 triliun pada Agustus 2014 menjadi Rp247,27 

triliun pada Agustus 2015.  

Di perusahaan Otomotif ini terlihat naik turunnya perusahaan-perusahaan 

tersebut. Ditambah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

otomotif yang dijelaskan diatas. Maka perusahaan harus lebih berhati-hati akan 

terjadinya kebangkrutan nanti. Dari berbagai model prediksi kebangkrutan, 

penulis akan menggunakan 4 metode prediksi dimana metode prediksi ini adalah 

metode yang variabelnya merupakan gabungan dari beberapa rasio keuangan. 

Metode-metode yang digunakan yaitu model Z-Score oleh Eward Altman, model 

S-Score oleh Springate, model O-Score oleh Ohlson dan Zmijewski. Hasil akhir 

dari penelitian ini yaitu penulis menerapkan 4 model prediksi kebangkrutan 

tersebut dalam sebuah aplikasi berbasis desktop, sehingga diharapkan nanti 

perusahaan yang akan menggunakan aplikasi dapat memilih metode yang ingin 

digunakan atau bahkan menggunakan ketiga metode itu, sehingga pihak 
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perusahaan nanti dapat mengetahui variabel apa saja yang dapat diperbaiki 

berdasarkan laporan keuangan yang mereka miliki sehingga perusahaan dapat 

mencegah kebangkrutan jika diprediksikan sebagai perusahaan yang berpotensial 

bangkrut . 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai prediksi kebangkrutan terhadap perusahaan Otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi untuk itu penulis mengambil judul 

“Analisis Model Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, dan Ohlson Dalam 

Memprediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana gambaran kinerja keuangan dengan menggunakan model 

Altman modifikasi Z-Score, Springate, Zmijewski dan Ohlson dalam 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016? 

2. Bagaimana akurasi model Alman Modifikasi Z-Score, Springate, 

Zmijewski, dan Ohlson dalam prediksi kebangkrutan pada perusahaan 

Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2016? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara model Altman modifikasi Z-Score, 

Springate, Zmijewski dan Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2012-2016? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang harus dipenuhi oleh penulis dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan dengan menggunakan 

model Altman modifikasi Z-Score, Springate, Zmijewski dan Ohlson 

dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan Otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

2. Untuk mengetahui akurasi model Altman modifikasi Z-Score, Springate, 

Zmijewski dan Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2016. 

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara model Altman modifikasi Z-

Score, Springate, Zmijewski dan Ohlson dalam memprediksi 

kebangkrutan pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, kegunaan yang penulis harapkan adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memprediksi tingkat kebangkrutan perusahaan, sehingga perusahaan 

dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan agar dapat 

mencegah terjadinya kebangkrutan yang mungkin terjadi. 

2. Bagi Calon Investor 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk para calon 

investor dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanaman 

investasi yang dilakukan saat ini dan di masa yang akan datang khususnya 

untuk mengetahui tingkat potensi kebangkrutan pada perusahaan. 

3. Bagi Penulis 

Bagi penulis penelitian ini sebagai sarana belajar untuk dapat memahami 

dan membandingkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan 

kenyataan yang di temukan di perusahaan terutama dalam materi 

kebangkrutan pada perusahaan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan pemikiran untuk 

melanjutkan penelitian ini sehingga isinya dapat berkembang secara luas. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Berikut adalah pengertian metode deskriptif menurut para ahli: 

Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian 

yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 

objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Punaji (2010), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik 

menggunakan angka-angka maupun kata-kata. 

Penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, 

atau keadaan. Namun demikian, bukan berarti semua penelitian deskriptif tidak 

menggunakan hipotesis, ada juga penelitian deskriptif yang memakai hipotesisi. 

Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji 
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melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif 

dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah 

perusahaan Otomotif yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2016. Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang diteliti penulis 

menggunakan data sekunder yang diambil dari situs www.idx.co.id untuk 

mendapatkan laporan keuangan tahunan selama 5 tahun. Dan penelitian ini 

dilakukan dimulai dari bulan Mei 2017 sampai dengan selesai. 

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

