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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan kerisis keuangan secara global sangat rentan terjadi , apalagi dengan 

kondisi masalah keuangan. Krisis keuangan suatu negara rentan terjadi karena 

memiliki beberapa hal yaitu, kesenjangan produktifitas akibat lemahnya alokasi asset 

ataupun factor produksi, tidak seimbangnya struktur di dalam sector produksi, adanya 

system perbankan di suatu negara dengan kelemahan tersebut misalnya masalah utang 

swasta external beralih menjadi masalah perbankan dalam negri, ketergantungan pada 

utang luar negri yang berhubung dengan perilaku pelaku bisnis cenderung 

memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing, dan Perkembangan situasi politik 

yang makin menghangat akibat krisis keuangan ekonomi , akan berdampak besar pada 

perekonomian itu sendiri, yaitu korupsi. Segala bentuk korupsi akan mengakibatkan 

arah alokasi perekonomian dan sumberdayanya menjurus pada kegiatan yang tidak 

memberikan hasil yang optimal dan tidak produktif. Krisi global telah menyeret 

dampak ke semua Negara yang sebenarnya sudah di terjadi sejak tahun 2007. Pada 

tahun 2009 tepatnya bulan desember, AS ( Amerika Serikat ) tercatat memiliki angka 

pengangguran sebesar 0.7% menurun dari tahun 2007 sebesar 2% dan 2008 1.4% , 

pada 16 tahun terakhir amerika memiliki angka paling tertingi 7.2%. China mengalami 
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angka pengangguran sebesar 8.5% penurunan yang sangat besar dalam satu dekade 

terakhir . 

Sedangkan Inggirs telah resmi di nyatakan berada dalam kondisi resesi yaitu 

3.3%. Begitupun dengan negara Europe mengalami menurunan angka penganguran di 

tahun 2009 menjadi 0.5%. sedangkan Negara india di setiap tahunnya memiliki angka 

penganguran yang cukup besar dengan menurunan yang sedikit yaitu di tahun 2007 

mencapai nilai 9.3% , 2008 mencapai 5.4% dan di tahun 2009 4.2%. Kondisi masalah 

keuangan tersebut di sebabkan salah satunya adanya kesulitan membayar hutang atau 

berbagai masalah keuangannya yang lainnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Negara 

Republik Indonesia , adapun di beberapa Negara lain seperti Irlindia.adanya potensi 

krisis keuangan akan berdampingan dengan kebangkrutan.  

Tabel 1.1 

Ekonomic growth 

 

(suber; https://upload.wikimedia.org/ (rabu,04-03-2020) di olah 

 

 

 

country 2007 2008 2009

United State 2 1.4 -0.7

United Kingdom 3 0.8 -1.3

China 11.9 9.7 8.5

Europe 2.6 1.2 -0.5

India 9.3 7.8 6.3

ASEAN (5 Country) 6.3 5.4 4.2
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Gambar 1.1 
 

Tabel 1.2 

Kenaikan & penurunan perusahaan 

 
Sumber : https://www.bareksa.com/id/  di olah 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Grafik Kenaikan & penurunan Perusahaan 
Sumber : https://www.bareksa.com/ di olah 

pendapatan 

2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014

Telkom 69 71.253 77.148 82.967 89.695

XL 17.057 18260 20.96 21.265 29.46

Indosat 19.796 20.576 22.418 23.855 24.085

https://www.bareksa.com/id/text/2015/04/16/3-perusahaan-telekomunikasi-bersaing-ketat-siapa-yang-terbaik-dalam-5-tahun/10173/analysis
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Pada tabel 1.2 Kenaikan penurunan perusahaan telekomunikasi di Indonesia 

yang bersaing ketat, Indonesia merupakan salah satu neegara yang jumlah pengguna 

telepon seluler paling banyak di dunia. Maka tidak mengherankan bila Indonesia 

diangap sebagai lading bisnis yang cukup menjanjikan , terutama bagi tida operator 

telekomunikasi berikut ini , yaitu Pt. Telekomunikasi Indonesia atau yang di kenal 

anaknya yaitu Telkomsel, XL Axiata dan Indosat. Ketiga telekomunikasi tersebut 

sampai akhir tahun 2014 menguasai sekitar 85% pangsa pasar seluler di Indonesia. 

Pada tahun 2010-2014 telkom mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 

6,92% dan setiap tahunnya Telkom selalu konisten menjaga naiknya sekitar 7% Pada 

2014, pendapatanya sebesar Rp89,696 Triliun atau naik 8,11% di banding tahun 2013 

yang memiliki pendapatan senilai Rp82,972 triliun. Lain dengan Telkom yang 

memiliki pertumbuhan seperti itu , XL axiata pada tahun 2014 memiliki keuntungan 

hanya sebasar Rp29.46 Triliun , Xl axiata pada tahun 2010 samapi dengan 2014 tidak 

memiki kenaikan yang lumayan besar. Bebeda dengan Indosat dimana memiliki 

kenaikan sangat kecil dari tahun 2010-2014 dengan perlambatan labanya sebesar 

2,25% , padahal setiap tahunnya naik. Pada tahun2014 inodosat membukukan rugi 

bersihnya sebesar Rp 1,99 triliun. Kinerja perseroan masih tertolong akibat 

berkurangnya rugi selisih kurs menjadi Rp 243 miliar di banding Rp 3,01 Triulin pada 

2013, meski pendapatan naik 1% saja. Dan pada sepanjang tahun 2014 Rp24.08 triliun 

naik tipis pada tahun sebelumnya yg hanya Rp 23.85%. 
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Salah satu masalah yang dapat terjadi di perusahaan adalah kebangkrutan , akan 

terjadi apabila perusahaan tersebut mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan yang 

dapat membuat sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan adalah memiliki dua 

factor yaitu external dan internal. Dari kesulitan external adalah kesulitannya bahan 

baku dan sumber daya yang ada di perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa 

kehilangan suatu kesempatan dalam melakukan sebuah produksi dan menghasilkan 

profit yang tinggi, sedangkan kesulitan terlihat dari factor internal sepertinya terjadi 

karena segi keuangan perusahaan , seperti susahnya membayar hutang-hutang atau 

tidak mampu membayar hutang-hutang dan memenuhi kewajibabnya. Apabila 

perusahaan tidak mampu dalam factor external dan internalnya maka perusahaan 

tersebut di katakana akan mengalami kebangkrutan atau diawali terjadinya kesulitan 

keuangan ( Finnancial distress). Maka dapat di lihat dari laporan keungan,laporan laba 

rugi, dan juga neraca keuangan dalam perusahaan. 

Kebangkrutan yang sangat di hindari oleh perusahaan , dan meberikan 

kekhawatiran untuk berbagai pihak internal di perusahaan seperti,karyawan , pemilik 

dan mananger. Menejemen yang berkepentingan langsung , dan juga membutuhkan 

informasi keuangan , guna tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengkoordinasian 

dalam oprasi perusahaan itu adalah pihak internal. Bahwa yang membutuhkan 

informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan di kalangan dapertemen akuntasni dan 

keuangan saja. Adapaun pihak lainnya seperti pihak external yaitu kreditur dan 

investor, karena pihak investor akan  kehilangan saham dan hasil laba yang telah di 
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tanamkan di perusahaan dan telah meminjamkan modal kepada perusahaan tersebut. 

Sinyal awal kebangkrutan pada perusahaan merupakan Financial distress. 

Kebangkrutan adalah salah satu kegagalan pada suatu perusahaan dalam menjalakan 

semua aktifitas oprasionalnya. Guna tidak terjadinya kebangkrutan , perusahaan dapat 

melakukan suatu aktifitas atau langkah sigap untuk bisa memulihkan kondisi 

perusahaan agar stabil lagi. Langkah mencegah nya dengan cara mempercepat tindakan 

manajemen untuk mencegah sebelum terjadinya kebangkrutan, dan pihak manajemen 

dapat mengambil tindakan seperti marger atau takeover, guna agar pihak perusahan 

mampu mengelola perushaan dengan baik dan membayar utang, serta dapat berguna 

untuk memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan yg akan datang. Marger 

yaitu suatu pengabungan dua perseroan dengan salah satu diantaranya masih tetap 

berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya di masukan segala nama 

dan kekayaannya ke dalam peseroan yang tetap berdiri tersebut. Takeover adalah suatu 

cara memindahkan pinjaman dari satu bank ke bank yang lain. Lalu menerapkan 

strategi perputaran yang tepat dan bertindak aktif dalam menganalisa penyebab 

financial distress , hal itu akan jauh lebih mengendalikan kondisi tersebut. 

Pada dasarnya perusahaan yang go public selalu memanfaatkan keberadaan pasar 

modal sebagai sarana dimana  untuk mendapatkan sumber dana atau alternative 

pembiayaan lainnya. Adanya pasar modal dapat dijadikan sebagai alat untuk 

merefleksikan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pasar akan merespon positif 

melalui peningkatan harga saham perusahaan jika kondisi keuangan baik dan juga  
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kinerja perusahaanyang cukup baik. Para investor dan kreditur sebelum menanamkan 

dananya pada suatu perusahaan akan selalu melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi 

keuangan perusahaan tersebut , kondisi keuangan perusahaan sekarang , masa depan 

ataupun lampau. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan suatu 

perusahaan sangat penting.(Hariyani & Sujianto, 2018) 

Financial distress dapat di lihat secara umum adalah dimana kondisi perusahaan 

sedang terancam bangkrut dan di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan 

keungan. Perusahaan miliki tingkat kesehatan yang dapat di ukur . masalah likuidasi 

bisa di katakana financial distress  , likuidasi adalah salahsatu masalah yang tidak bisa 

di pecahkan dikarnakan tidak adanya perubahan dari struktur perusahaan dan ukuran 

dari operasi. Financial distress dapat di informasikan sebagai peringatan dini sebagai 

mana atas kebangkrutan sehinga pihak menejemen dapat melakukan  tindakan awal 

secara cepat guna mencegah suatu terjadinnya likuidasi karena likuidasi adalah hal 

yang paling terparah. Metode kebangkrutan ( z-score altman) yang di buat oleh Edward 

I. Altman pada tahun 1968 , sebagai alat prediksi kebangkrutan ada pun zmijewski ( X-

score) alat prediksi kebangkrutan. financial distress memiliki biaya-biaya yang 

terjadinya menyangkutnya pada dampak  tersebut, contohnya seperti pada biaya 

langsung adalah biaya akuntan, biaya pengacara, pengadilan, tenaga professional yang 

berguna untuk merestrukrisasi keuangan laalu di laporkan kepaada kreditur. Biaya 

yang dikeluarkan saat sebuah perusahaan akan mengalami financial distress untuk 

menghidari kebangkrutan. Biaya yaang di keluarkan adalah biaya umumnya yang 
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keluar dalam bentuk kas. Financial distress  dapat terjadi sebelum diteliti hal itu akan 

tetap terjadi. 

Kebangkrutan bisa di teliti menggunakan alat prediksi kebangkrutan seperti z-score 

altman, springate s-score, dan zmijewski x-score. Alat tersebut biasanya di gunakan 

guna melihat perushaan sedang dalam keadaan sehat atau tidak sehat , agar tahu 

sebelum terjadinnya likuidasi. Model altman Z-Score penelitian yang memisahkan atau 

mengkelompokan ,kelompok perusahaan yang tidak bangkrut dan juga prusahaan yang 

akan bangkrut. Atlmat (1968) melakukan penelitian awal pada perusahaan manufactur 

yang telah go public. Hasilnyapun menunjukan bahwa memiliki tingakt 95% setahun 

sebelum ternyadinya kebangkrutan pada perusahaannya , dengan memprediksi 

Working Capital / Total Assets ,Retained Earning / Total Assets , EBIT / Total Assets 

,Market   Value   of   Equity   /   Total Liabilities Sales / Total Assets.(Putera et al., 

2016) 

Metode yang kedua  X-score adalah salah satu metode kebangkrutan ( zmijewski) . 

Model zmijewski yang menggunakan analisis rasio untuk mengukur lukuidasi , 

leverage, kinerja suatu perusahaan untuk memprediksinya.  Dengan  ROA (return on 

asset), leverage ( debt ratio) , likuiditas (current ratio). Zmijewski memilki 

peengelompokan hasil-hasilnya, semakin nilainya besar atau bertambah positif maka 

perusahaan itu dikatakan sebagai perusahaan yang bangkrut, semakin nilai zmijewski 

kecil bernilai negarif ,jika nilai springate lebih kecil dari zmijewski maka hasilnya di 

katakana sehat perusahaan itu.(Hariyani & Sujianto, 2018) 
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Presisi atau keakurasian (precision or accuracy) adalah sebuah ukuran yang 

seberapa dekat satu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari kuantitas yang dapat 

diukur. Presisi adalah seberapa dekatnya serangkaian pengukuran satu dengan yang 

lainnya dan drajat keunggulan dari suatu teknik untuk mendapatkan hasil. 

Tabel 1.3 

Penelitian terdahulu 

No Nama dan tahun 

penelitian 

Judul penelitian  Perbedaan Hasil penelitian  

1. Katarina intan afni 

patunrai & sri yati. 

Vol 5 No.1 July 

2017, 55-71. Jurnal 

Akuntasi, Ekonomi 

dan manajemen 

Bisnis , 2017. STIE 

Malangkuçeçwara  

Analisis 

penelitian 

Financial 

Distres 

menggunakan 

model Altman 

(z-score) pada 

perusahaan 

farmasi yang 

terdaftar di 

bursa efek 

Indonesia 

periode 2013-

2015. 

Tidak adanya 

variable 

springate , 

zmijewski, 

dan tempat 

penelitian 

yang berbeda  

Memprediksi dan 

mengetahu penilain 

financial distress 

pada perusahaan 

farmasi yang sudah 

melakukan go 

public. Score yang 

di hasilkan adalah 10 

poerusahaan pada 

sample penelitian, 

pada tahun peride 

2003-2015 hasilnya 

ada yang mengalami 

penurunan 

yangkonistensi dari 

tahun 2013-2015, 

dan tahun 2013-

2015 ada juga yang 

tetap. 



10 
 

 
 

2. Diyah santi 

hariyani dan Agung 

sujianto. Vol. 1, 

No.1, oktober 2017. 

Jurnal akuntansi, 

Prodi. Akuntansi- 

FEB, UNIPMA. 

Analisis 

perbandingan 

model altman, 

model 

springate, dan 

model 

zmijewski 

dalam 

memperdiksi 

kebangkrutan 

bank syariah di 

Indonesia. 

Memiliki 

perbedaan 

nya yaitu 

tempat 

penelitian 

dan metode 

springate 

Hasil anasilisnya 

menujukan model 

springate s-score 

adalah model yang 

paling akurat untuk 

memprediksi 

kebangkrutan bank 

syariah di Indonesia. 

3. Fairuz zabady 

zainal abiding 

putera , fifi 

swandari, dian 

mastita dewi.Vol. 4, 

nomer 3, oktober 

2016.jurnal 

wawasan 

manajemen. 

Perbandingan 

prediksi 

financial 

distress 

menggunakan 

metode altman, 

springate & 

olhson. 

Perbedaanya 

: metode 

olhson, 

springate  

dan tempat 

penelitiannya 

Dari model-model 

yang digunakan, 

maka  model S Score 

Springate memiliki 

tingkat akurasi 

tertinggi yaitu 

71,43%. Dan meiliki 

hasil penelitian ini 

konsisten dengan 

hasil penelitian 

Angga (2014) , 

dengan 

menyimpulkan 

metode atau model 

springate memiliki 

tingkat akurasi 
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tertinggi 

dibandingkan 

dengan model 

Altman dan Ohlson. 

3. Fairuz zabady 

zainal abiding 

putera , fifi 

swandari, dian 

mastita dewi.Vol. 4, 

nomer 3, oktober 

2016.jurnal 

wawasan 

manajemen. 

Perbandingan 

prediksi 

financial 

distress 

menggunakan 

metode altman, 

springate & 

olhson. 

Perbedaanya 

: metode 

olhson, 

springate  

dan tempat 

penelitiannya 

Dari model-model 

yang digunakan, 

maka  model S Score 

Springate memiliki 

tingkat akurasi 

tertinggi yaitu 

71,43%. Dan meiliki 

hasil penelitian ini 

konsisten dengan 

hasil penelitian 

Angga (2014) , 

dengan 

menyimpulkan 

metode atau model 

springate memiliki 

tingkat akurasi 

tertinggi 

dibandingkan 

dengan model 

Altman dan Ohlson. 

Hubungan variable X dan Y , berdasarkan hasil dan fenomena di atas maka 

saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis presisi mengunakan 

metode altman, zmijewski, untuk memprediksi financial distress”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi 

pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kesulitan Arus kas penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil kegiatan 

operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas 

aktivitas operasi perusahaan, sehingga rentan terjadinya financial Distress. 

2. Kebijakan pengambilan utang perusahaan untuk menutupi biaya yang timbul 

akibat operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk 

mengembalikan utang di masa mendatang. 

3. Metode kebangkrutan menjadi alat ukur sebuah perusahaan agar tidak 

terjadinya likuidasi. 

4. Kinerja perusahaan yang buruk akan mengakibatkan Likuidasi yang 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 

5. Tingkat kebangkrutan dalam beberapa tahun berada di bawah kewajaran. 

6. Memberi tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yangakan 

datang. 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan idenfifikasi masalah di atas maka, masalah yang akan di teliti adalah 

: 
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1. Bagaimana menganalisis financial distress dengan menggunakan metode 

altman pada perusahaan Sub Sektor semen yang terdaftar di (BEI)  pada tahun 

2016-2018? 

2. Bagaimana menganalisis financial distress dengan menggunakan metode 

zmijewski pada perusahaan Sub Sektor semen yang terdaftar di (BEI)  pada 

tahun 2016-2018? 

3. Metode apa yang tepat untuk mengukur financial distress , yang menggunakan 

metode altman, zmijewski ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berasarkan Rumusan masalah di atas , maka maksud dan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami financial distress dengan 

metode Altman. 

2. Untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami financial distress dengan 

metode zmijewski. 

3.  Untuk mengetahui medote apa yang paling tepat untuk memprediksi  

financial ditress 

1.5 kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat di gunakaan oleh 

berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapet memberikan manfaat. 

Adaapun manfaat dari penelitian ini : 
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1.5.1 Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu manfaat dan 

rekonmendasi atau referensi serta juga pertimbangan untuk nmengembangkan ilmu 

akuntansi khususnya di bidang Analisis Laporan Keungan teruatama yang berkaitan 

dengan Analisis kebangkrutan atau analisis financial distress. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktisi di harapkan dapat memberikan kegunaan, Antara lain : 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat di harapkan meberikan dan menambah wawasan tentang 

ilmu Analisi Laporan Keuangan serta bisa menerapkan teori dan ilmu yang 

telah penulis dapat selama proses perkuliahan. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermamfaat 

dan menjadi masukan dan bahan evaluasi beberapa perusahaan dalam 

menganalisis financial distress , dan keadaan keuangan perusahaan. 

c. Bagi pembaca 

Hasil penelitian inidi harapkan dapat menjadikan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya , serta dapat menjadi sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

 


