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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pada 

permasalahan yang semakin kompleks baik dibidang usaha maupun 

perekonomian pada umumnya. Permasalahan krisis multi dimensi yang 

menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997 yang lalu banyak masalah 

penderitaan yang dialami. Umumnya kesulitan keuangan perusahaan tidak 

datang dalam waktu tiba-tiba, tetapi merupakan cerminan dari serangkaian 

keputusan keuangan yang tidak benar (Husnan, 1990). 

Prediksi tentang perusahaan yang kesulitan keuangan (financial 

distross), yang kemudian mengalami kebangkrutan, dapat diamati dengan 

mencermati memburuknya rasio-rasio keuangan dari tahun ke tahun. Menurut 

Bank Dunia (Tarmidi, 1998: 3) ada 3 sebab utama yang membuat krisis ke 

arah kebangkrutan yaitu: 

1. Akumulasi hutang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga 

juli 1997, pada umumnya perusahaan mempunyai hutang luar negeri 

dalam bentuk valuta asing. Turunnya nilai rupiah mengakibatkan 

melambungnya jumlah hutang perusahaan tersebut setelah dikonversikan 

ke mata uang rupiah; 

2. Kelemahan pada system perbankan yang ada di Indonesia; 

3. Masalah pemerintah, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan 

mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan 
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dan kegagalan donor untuk mengawasi bantuan finansial dengan 

secepatnya. 

Menurut Nessen dan Aryati (2000), harapan keuangan dapat dijadikan 

dasar untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan. Kesehatan suatu 

perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

usaha, distribusi aktiva, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha atau 

pendapatan yang telah dicapai serta potensi kebangkrutan yang akan dialami. 

Oleh karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan 

bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-

benar bangkrut. 

Kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan 

keuntungan banyak pihak, terutama kreditur dan investor. Bagi investor, 

kebangkrutan akan mempunyai konsekuensi berkurangnya investasi atau 

bahkan hilangnya investasi secara keseluruhan. Sedangkan bagi kreditur, 

pernyataan bangkrut akan mengakibatkan kerugian sebagai akibat hilangnya 

tagihan pokok pinjaman pihutang beserta bunganya. Bagi perusahaan sendiri 

dalam proses kebangkrutan akan menanggung  biaya yang tidak sedikit. Oleh 

karena itu dengan mengetahui indikator kebangkrutan sejak dini akan ada 

banyak pihak yang dapat diselamatkan. 

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat penting untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah 
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dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan 

diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka 

pimpinan perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan finansial 

perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai di waktu lampau dan di waktu 

yang sedang berjalan. Selain itu dengan melakukan analisis keuangan di 

waktu lampau, maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta 

hasil-hasilnya yang dianggap telah cukup baik dan mengetahui potensi 

kebangkrutan perusahaan tersebut. 

Tingkat kesehatan perusahaan penting akhirnya bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan 

untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan dan untuk menghindari 

adanya potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat kesehatan 

keuangan, maka akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, distribusi aktivanya, 

keefektifan penggunaan aktivanya, hasil usaha atau pendapatan yang telah 

dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar serta memprediksi potensi 

kebangkrutan yang akan dialami. 

Biaver (1966) menemukan bahwa analisis laporan keuangan dengan 

menemukan suatu satuan rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Altman (1986) mengemukakan 

bahwa dengan teknik statistik, yaitu analisis diskriman yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, dengan menggunakan nilai  

Z-Score. Z-Score adalah yang menentukan dari tingkat kemungkinan 
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kebangkrutan suatu perusahaan. Dari uraian di atas maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul  "Analisis Rasio Keuangan dengan Model Z-Score 

sebagai Peringatan Awal kebangkrutan pada Pabrik Gula Tasikmadu 

Karanganyar."  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di muka penulis mencoba merumuskan masalah 

sebagai berikut: ”Apakah pada pabrik gula Tasikmadu Karanganyar 

mempunyai kecenderungan untuk bangkrut, tidak bangkrut atau keadaan 

rawan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi keuangan pada pabrik gula Tasikmadu 

Karanganyar; 

2. Untuk mengetahui apakah pabrik gula Tasikmadu mempunyai 

kecenderungan untuk bangkrut; 

3. Untuk membuktikan bahwa metode Z-Score dapat digunakan dalam 

memprediksi terjadinya kebangkrutan pada pabrik gula Tasikmadu 

Karanganyar. 



5

D.   Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan mencoba menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam memprediksi kebangkrutan suatu kegiatan usaha. 

2.   Bagi Pabrik 

Dengan membandingkan rasio keuangan dari tahun ke tahun, kondisi 

intern pabrik terutama kondisi keuangan dapat diketahui. Dengan 

menganalisis laporan keuangan dapat diketahui pabrik mengawali awal 

kebangkrutan maupun tidak bangkrut, dan dapat memberikan gambaran 

bagi manajemen terhadap perkembangan pabrik yang berkaitan dengan 

masalah keuangan. 

E.  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terbagi menjadi 5 bab, yang masing-masing adalah: 

BAB   I Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail 

dan dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data 

yang diperoleh dari perusahaan. 

Bab III Metode Penelitian 

Berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan 

metode analisis data. 
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, analisis umum, 

serta analisis kebangkrutan perusahaan. 

Bab V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan 

kepada obyek penelitian atau bagi peneliti selanjutnya. 


