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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini di kota-kota besar seperti Jakarta banyak gedung 

perusahaan, kampus, pusat perbelanjaan juga infrastruktur seperti jalan tol di 

bangun untuk memfasilitasi masyarakat. Seperti gedung perusahaan digunakan 

untuk tempat bekerja para karyawan, kampus untuk mahasiswa melaksanakan 

kuliah, pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. 

Untuk membangun gedung perusahaan, kampus, juga pusat perbelanjaan 

dibutuhkan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi untuk membangun 

bangunan pada kota atau kabupaten tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu 

banyak perusahaan konstruksi didirikan sehingga dapat menyebabkan suatu 

perusahaan dalam bidang konstruksi mengalami penurunan laba. 

Perusahaan dalam bidang konstruksi merupakan suatu organisasi yang 

didirikan oleh perorangan maupun kelompok dengan menghasilkan jasa yang 

kemudian dapat menghasilkan keuntungan. Dalam menjaga kestabilan 

pendapatan, perusahaan harus menjaga jasa yang dihasilkan dengan cara menjaga 

kestabilan harga. 

Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu 

terpaksa membubarkan diri karena perusahaan mengalami financial distress. 

Untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal financial distress, perusahaan dapat 

melakukan analisis dengan melakukan analisis kondisi kesehatan keuangan 
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dengan menggunakan data dalam laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya 

dibuat pada setiap akhir tahun untuk melihat berapa aset, hutang, maupun laba 

yang didapat dari usaha yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Laporan 

keuangan historis perusahaan penting untuk dianalisis, sebab berdasarkan 

informasi yang tersaji di dalamnya dapat diperoleh gambaran yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan, sehingga 

diharapkan dari evaluasi tersebut, kinerja keuangan  perusahan akan lebih baik 

dari waktu ke waktu (Arianto, 2016). 

Kinerja keuangan perusahaan dapat berguna untuk mengukur tingkat 

keberhasilannya dalam menghasilkan laba sehingga perusahaan dapat melihat 

potensi juga pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat berguna bagi investor yang 

akan berinvestasi pada perusahaan karena dapat mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan sehingga dapat melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum 

melakukan investasi. 

Investasi pada suatu perusahaan biasanya akan mengalami resiko tidak 

kepastian di waktu yang akan datang. Resiko yang dapat terjadi diantaranya tidak 

ada pengembalian investasi seperti yang diaharapkan. Hal ini terjadi karena 

perusahaan tidak dapat melakukan jadwal pembayaran. “Setiap perusahaan harus 

mewaspadai adanya potensi kebangkrutan, oleh karena itu perusahaan harus 

melakukan analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan” (Mastuti, 2011). 

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya 

Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam 



3 

 

 

bidang konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami 

masalah pada perolehan laba bersihnya pada periode 2015-2017. 

Berikut ini merupakan tabel pendapatan laba bersih periode 2015-2017 : 

Tabel 1.1 

Pendapatan Laba Bersih Periode 2015-2017 

(dalam jutaan rupiah) 

Nama Perusahaan 2015 2016 2017 

PT. Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama Tbk 
236.634 332.660 309.984 

PT. Indonesia Pondasi 

Raya Tbk 
227.799 120.413 114.258 

PT. Mitra Pemuda Tbk 25.744 9.908 10.006 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2019 

Berdasarkan tabel diatas PT. Jaya Kostruksi Manggala Pratama Tbk 

mengalami penurunan laba pada periode 2017. PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk 

mengalami penurunan laba selama dua tahun berturut-turut yaitu pada periode 

2016-2017.  Dan PT. Mitra Pemuda Tbk mengalami penurunan laba pada periode 

2016. Hal ini menunjukan bahwa ketiga perusahaan sedang mengalami kondisi 

kesehatan keuangan yang tidak sehat. 

 Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan 

keuangan perusahaaan, diantaranya adalah dengan menggunakan. metode 

Zmijewski. Analisis kondisi kesehatan keuangan perusahaan ini cara 

menghitungnya cukup mudah dan juga cukup akurat. Selain itu dapat digunakan 

perusahaan untuk penilaian dan juga pertimbangan terhadap kondisi perusahaan 

pada masa yang akan datang.   

 Metode Zmijewski oleh Mark Zmijewski pada tahun 1984 dan disebut 

dengan Zmijewski merupakan rumus yang diperoleh dari beberapa metode telah 
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ada sebelumnya yang telah dikembangkan olehnya. Menurut Peter dan Yoseph 

(2011) Zmijewski menambah validitas rasio keuangan sebagai alat deteksi 

kegagalan keuangan perusahaan. Zmijewski melakukan studi dengan menelaah 

ulang bidang studi kebangkrutan hasil riset sebelumnya selama dua puluh tahun.

 Rahayu, Suwendra, dan Yulianthini (2016) melakukan penelitian yang 

berjudul analisis financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score, 

Springate, dan Zmijewski pada perusahaan Telekomunikasi. Dengan hasil 

penelitiannya mernunjukkan bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode Zmijewski bahwa perusahaan Telekomunikasi selama periode 2012-2014 

sebagian besar berada pada kondisi tidak sehat atau mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress). 

 Kemudian penelitian yang dilakukan Umi Ambarwati, Sudarwati, dan 

Rochmi Widayan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Financial distress 

dengan metode springate, zmijewski, fulmer dan altman z-score pada PT. Tunas 

Baru Lampung Tbk di BEI. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan  metode Zmijewski tahun 2013-2015 perusahaan berada dalam 

kondisis sehat dengan hasil yang negatif..  

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Kondisi Kesehatan Keuangan Pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT.  Mitra Pemuda Tbk  

Periode 2015-2017”. 

 

 

 



5 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang di atas PT. Jaya Kostruksi Manggala Pratama Tbk 

mengalami penurunan laba pada periode 2017. PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk 

mengalami penurunan laba selama dua tahun berturut-turut pada periode 2016-

2017.  Dan PT. Mitra Pemuda Tbk mengalami penurunan laba pada periode 2016. 

Padahal laba bersih merupakan keuntungan bersih yang diharapkan perusahaan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya karena laba bersih berguna untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui perusahaan dalam keadaan baik 

atau tidak. Jika laba bersih yang dihasilkan mengalami penurunan, perusahaan 

sedang mengalami kondisi kesehatan keuangan yang tidak sehat.  

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat Return On Assets pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk 

periode 2015-2017? 

2. Bagaimana tingkat  Debt Ratio pada PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk periode 

2015-2017? 

3. Bagaimana tingkat Current Ratio pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk 

periode 2015-2017? 
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4. Bagaimana kondisi kesehatan keuangan dengan menggunakan metode 

zmijewski pada  PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT. Indonesia 

Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk periode 2015-2017? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui tingkat Return On Asset pada PT. Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra 

Pemuda Tbk periode 2015-2017. 

2. Untuk mengetahui tingkat  Debt Ratio pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk 

periode 2015-2017. 

3. Untuk mengetahui tingkat Current Ratio pada PT. Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk 

periode 2015-2017. 

4. Untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dengan menggunakan metode 

zmijewski pada  PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT. Indonesia 

Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda Tbk periode 2015-2017. 

1.3.2  Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmu tentang 

analisis kondisis kesehatan keuangan dengan menggunakan metode zmijewski. 

Selain itu, dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini penulis harap dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan, 

diantaranya : 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan 

dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan juga memahami tentang 

perhitungan kondisi kesehatan keuangan dengan menggunakan metode 

zmijewski. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai 

bahan untuk mengetahui perhitungan kondisi kesehatan keuangan dengan metode 

zmijewski, sehingga perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan 

untuk mencegah kondisi keuangan yang tidak sehat dan mengarah kedalam 

kebangkrutan yang mungkin saja terjadi. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, 

tambahan ilmu maupun referensi bagi pihak lain terutama mengenai perhitungan 

kondisi kesehatan keuangan dengan mengguakan metode zmijewski. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

 Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama Tbk, PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk, dan PT. Mitra Pemuda 

Tbk melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

 Lamanya penelitian yang dilakukan kurang lebih 7 (tujuh bulan) terhitung 

dari bulan oktober 2018- mei 2019 

 

 


