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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini pesatnya perkembangan dunia usaha menimbulkan persaingan yang 

ketat diantara para pelaku usaha. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang 

terbaik dibidangnya agar tidak terkalahkan oleh persaingan usaha yang sejenis. 

Perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja disetiap sektor 

sebagai antisipasi persaingan bisnis yang semakin ketat. Kemampuan suatu 

perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerja 

perusahaannya lambat laun akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan yang 

melanda perusahaan-perusahaan ditandai dengan adanya perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu menyelesaikan pembayaran 

kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo. Oleh karena itu perusahaan dituntut 

untuk mempertahankan kinerja keuangan agar terhindar dari kegagalan bisnis atau 

mengalami financial distress yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami 

kebangkrutan. 

Kesulitan keuangan dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat diketahui 

melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 

keputusan yang tepat. Data keuangan pada laporan keuangan bermanfaat untuk 
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melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan menerbitkan laporan 

keuangan untuk mengukur sehat atau tidaknya kondisi keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait karena berisi 

informasi-informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan 

dari suatu perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau 

kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan terdeteksinya 

kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dari awal, maka pihak perusahaan 

akan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pencegahan agar kondisi 

keuangan segera teratasi dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga bisa terhindar 

dari kebangkrutan. 

Financial distress atau kesulitan keuangan akan dialami oleh setiap 

perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan. Financial distress merupakan 

suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang 

menyebabkan perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada kreditur 

pada saat jatuh tempo. Secara garis besar penyebab dari financial distress bisa 

dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perushaan. 

Sedangkan faktor eksternal bisa berasal faktor luar yang berhubungan langsung 

dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Suatu 

perusahaan dikategorikan mengalami financial distress jika perusahaan tersebut 

mengalami penurunan laba bersih selama tiga tahun berturut-turut atau lebih, 

penurunan volume penjualan, merosotnya nilai pasar, posisi kas yang buruk atau 
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negatif/ketidakmampuan melunasi kewajiban-kewajiban kas, tingginya perputaran 

karyawan/rendahnya moral, ketergantungan terhadap utang dan kerugian yang 

selalu diderita. Maka dari itu sebelum perusahaan mengalami tanda-tanda kondisi 

financial distress manajemen perusahaan harus melakukan tindakan pencegahan 

dan pemeriksaan setiap tahun agar tidak mengalaminya. 

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan akan menghasilkan laba atau 

keuntungan semaksimal mungkin dari kegiatan bisnisnya sehingga mampu untuk 

bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mengalami 

kesulitan keuangan. Perusahaaan-perusahaan tersebut bersaing membuat produk 

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga menarik minat 

konsumen untuk membeli produk tersebut. Kenyataannya, asumsi tersebut tidak 

selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Seringkali perusahaan 

yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar karena 

mengalami kesulitan keuangan atau financial distress yang berujung pada 

kebangkrutan perusahaan.  

Hal tersebut dapat dilihat dari perusahaan yang berada pada sub sektor 

industri semen yang mengalami penurunan laba bersih pada periode 2012-2016. 

Sub sektor industri semen merupakan bagian dari salah satu sektor industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam 

memproduksi semen. Terdapat empat perusahaan yang bergabung menjadi 

anggota di Bursa Efek Indonesia, diantaranya adalah PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk dengan kode INTP, PT Semen Baturaja (Persero), Tbk dengan kode 
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SMBR, PT Holcim Indonesia, Tbk dengan kode SMCB dan PT Semen Indonesia 

(Persero), Tbk dengan kode SMGR.  

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi laba bersih dari 

perusahaan sub sektor industri semen periode 2012-2016: 

Tabel 1.1 Laba atau Rugi Perusahaan Sub Sektor Industri Semen Periode 

2012-2016 

(dalam jutaan rupiah) 

Nama Perusahaan 2012 2013 2014 2015 2016 

PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa,Tbk. 

4,763,388 5,217,953 5,153,776 4,258,600 3,800,464 

PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. 

298,512 312,183 328,336 348,344 259,090 

PT. Holcim IndonesiaTbk. 1,350,791 952,305 668,869 175,127 (284,584) 

PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. 

4,924,791 5,852,022 5,587,345 4,525,441 4,535,036 

Sumber: Bursa Efek Indonesia,2018 

Laba bersih merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam 

pencapaian tujuannya, selain itu laba bersih menjadi salah satu komponen dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan baik atau tidaknya kondisi keuangan 

perusahaan tersebut. Kondisi keuangan perusahaan dapat dipantau melalui laporan 

keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan pihak-pihak yang terlibat 
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dapat mengetahui apakah perusahaan sedang mengalami financial distress atau 

tidak. 

Banyak cara untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sedang 

mengalami financial distress atau tidak. Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan adalah dengan menggunakan metode altman 

atau sering disebut juga analisis z-score.  

Menurut Angga Praditia (2017), Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh 

seorang profesor dari New York University yang bernama Edward Altman yang 

melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan dengan kinerja keuangan pada perusahaan yang sehat. Hasil 

penelitiannya dirumuskan dalam suatu rumus matematis yang disebut dengan 

rumus Altman Z-score. Rumus ini menggunakan komponen dalam laporan 

keuangan sebagai alat prediksi terhadap kemungkinan bangkrut tidaknya 

perusahaan. 

Fanny dan Saputra (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh model 

prediksi kebangkrutan terhadap opini audit going concern. Model prediksi 

kebangkrutan yang digunakan adalah model Altman, model Zmijeweski, dan 

model Springate. Dari hasil penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa model 

prediksi Altman merupakan model prediksi terbaik diantara ketiga model yang 

digunakan tersebut dalam mempengaruhi ketepatan pemberian opini audit, 

selanjutnya diikuti oleh model Springate. Sedangkan penggunaan model 

Zmijewski memberikan performa terburuk dalam memprediksi kebangkrutan. 
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Selanjutnya penelitian Hadi dan Anggraeni (2008) berupaya untuk 

mengetahui model yang terbaik dari ketiga model, yakni model zmijewski, model 

altman, dan model springate dalam memprediksi perusahaan yang akan delisting. 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model 

prediksi Altman merupakan prediktor terbaik di antara ketiga prediktor yang 

dianalisis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Financial Distress Dengan Metode Altman Pada 

Perusahaan Sub Sektor Industri Semen Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2016.” (Studi Kasus pada PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk, PT Semen Baturaja (Persero), Tbk, PT Holcim Indonesia, 

Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.) 

 
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti 

melihat bahwa ada penurunan dilaba bersih pada perusahaan sub sektor industri 

semen periode 2012-2016. Padahal, laba bersih merupakan salah satu tolak ukur 

keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuannya, selain itu laba bersih 

menjadi salah satu komponen dalam mengukur kinerja keuangan apakah 

perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Jika perusahaan mengalami 

penurunan pada laba bersih, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

sedang mengalami tanda-tanda dari  financial distress atau kesulitan keuangan. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:“Bagaimana metode altman dapat digunakan untuk menganalisis 

financial distress pada perusahaan sub sektor industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016” 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta 

informasi yang diperlukan sehingga permasalahan yang dijabarkan diatas dapat 

digambarkan dengan jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

“Untuk mengetahui bagaimana metode altman dapat digunakan menganalisis 

financial distress pada perusahaan sub sektor industri semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016” 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai perhitungan financial distress menggunakan metode altman untuk 

dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan manajemen dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. Dan peneliti 

mengharapkan dari hasil penelitian ini kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam lagi. 
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

diantaranya adalah: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan 

mendalam mengenai perhitungan financial distress pada perusahaan dengan 

menggunakan metode altman sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang 

telah didapatkan pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah 

dan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal manajemen. 

Dan semoga penelitiaan ini juga bisa menjadi sumber informasi yang positif untuk 

perusahaan di masa yang akan datang supaya dapat menjadi lebih baik.  

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan 

referensi tambahan dalam membahas masalah yang sama. Selain itu, Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan bagi 

pembacanya mengenai analisis laporan keuangan. 
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1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di 

Indonesia Stock Exchange Building 1
st 

Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta Selatan 12190, Indonesia. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih tujuh bulan 

terhitung dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018. Selama 

kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian hingga tahap pengujian.  


