
BAB I 

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, sementara 

ini telah berlangsung hampir delapan tahun dan telah berubah menjadi krisis 

ekonomi. Terpuruknya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan 

yang tutup, perbankan yang dilikuidasi dan meningkatnya jumlah tenaga kerja 

yang menganggur. Bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data 

menimbulkan ketidakpastian sehingga masuknya dana luar negeri melalui 

sistem perbankan yang lemah mengalami kesulitan. 

Penyebab dari krisis ini menurut Tarmidi (1991: 1), bukanlah tarena 

fundamental ekonomi yang lemah saja, tetapi terutama karena uang swasta 

luar negeri yang telah mencapai jumlah yang cukup besar. Krisis yang 

berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat 

tajam, adanya serbuan mendadak dan secara bertubi-tubi melalui Dollar AS 

(spekulasi) serta jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar 

dan secara bersamaan sehingga permintaan akan dollar meningkat, ditambah 

lemahnya sistem perbankan nasional sebagai akar terjadinya krisis finansial. 

Akibat terjadinya krisis maka tingkat kesehatan perusahaan banyak 

mengalami penurunan dan dikhawatirkan akan banyak mengalami 

kebangkrutan. Menurut Bank Dunia dalam (Tarmidi, 1999:3) ada empat sebab 

utama yang membuat krisis kearah kebangkrutan, yaitu akumulasi utang 



swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga 

l.k.95% dan total kenaikan utang luar negeri yang berasal dari sektor swasta 

ini dan jatuh tempo rata-rata hanya 18 bulan. Pada umumnya perusahaan 

mempunyai utang luar negeri berbentuk valuta asing (valas). Turunnya nilai 

rupiah mengakibatkan melambungnya jumlah utang perusahaan tersebut 

setelah dikonversikan ke mata uang rupiah. Kelemahan pada sistem perbakan 

yang ada di Indonesia. Masalah permintaan, termasuk kemampuan pemerintah 

menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis 

kepercayaan dan keengganan donor untuk menawari bantuan finansial dengan 

secepatnya.

Kondisi ekonomi yang tidak bagus membuat para investor dan kreditur 

merasa khawatir jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial

distress) yang bisa mengarah ke kebangkrutan. Tingkat kekhawatiran investor 

ini makin bertambah dengan munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 yang mengatur tentang 

Kepailitan. Bagi investor kebangkrutan mempunyai konsekuensi 

berkurangnya investasi bahkan hilangnya investasi secara keseluruhan. 

Sedang bagi kreditur pernyataan bangkrut akan mengakibatkan kerugian 

sebagai akibat dan hilangnya tagihan (pokok pinjaman piutang dan bunga). 

Akibat terjadinya krisis, maka tingkat kesehatan perusahaan banyak 

mengalami penurunan dan di khawatirkan akan mengalami kebangkrutan. 

Penurunan kinerja perusahaan secara terus menerus dapat 

menyebabkan terjadinya financial distress yaitu keadaan yang sangat sulit 



bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan yang apabila tidak segera 

diselesaikan akan berdampak besar pada perusahaan-perusahaan itu dengan 

hilangnya kepercayaan dari para konsumen, kebangkrutan dan suatu 

perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangannya. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang akan 

diterapkan (Aduan Akhyar Muhammad dan Eha Kumiasih, 2002). 

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan, dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil 

yang telah 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 diwaktu lampau dan 

diwaktu yang sedang berjalan. Selain itu, dengan melakukan analisis 

keuangan diwaktu lampau, maka dapat diketahui kelemahan-kelemahan 

perusahaan serta hasil-hasilnya yang dianggap telah cukup baik dan 

mengetahui potensi kebangkrutan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan 

suatu perusahaan. Kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya atau pendapatan yang 



telah dicapai, beban tetap yang harus dibayar, serta potensi kebangkrutan yang 

akan dialami. Oleh karena itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

kebangkrutan bisnis untuk periode satu hingga lima tahun sebelum bisnis 

tersebut benar-benar bangkrut (Etty Nasser M. dan Aryati Titik, 2002). 

Tingkat kesehatan perusahaan sangat penting artinya bagi perusahaan 

untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga 

kemampuan untuk memperoleh keuantungan dapat ditingkatkan dan untuk 

menghindari potensi kebangkrutan. Selain itu dengan analisis tingkat 

kesehatan keuangan, maka akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-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. 

Perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut 

tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meski total 

aktiva melebihi total kewajiannya. Jatuh bangunnya perusahaan merupakan 

hal yang biasa. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi 

tentang posisi uangan kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan infonnasi 

lain yang kaitan dengan laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan 

sangat dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan (Boyer dan 

Gibson, 1980). 

Informasi mengenai kebangkrutan penting artinya bagi pihak-pihak 

lain yang terkait (Hamanto, 1984 : 484). 



1. Bagi Investor 

Informasi adanya prediksi potensi kebangkrutan memberi masukan 

bagi para infestor dalam menanamkan modal mereka, apakah mereka akan 

terus menanamkan modal mereka atau menghentikan atau membatalkan 

penanaman modal mereka ke perusahaan, sebab bagaimanapun para 

investor pasti tidak menginginkan kerugian akibat mereka salah dalam 

menanamkan modalnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Prediksi kebangkrutan digunakan pemerintah untuk menetapkan 

kebijakan di dalam bidang perpajakan dan kebijakan-kebijakan lain yang 

menyangkut hubungan pemerintah dengan perusahaan 

3. Bagi Bank atau Lembaga Perkreditan 

Informasi akan kemungkinan kebangkrutan yang dihadapi 

perusahaan, nasabah dan calon nasabahnya sangat diperlukan untuk 

menentukan apakah status pinjaman harus diberikan, negosiasi 

pembayaran kembali pinjaman perlu dibuat ulang dan kebijakan lain 

sehubungan dengan pemberian pinjaman. 

Dalam banyak hal, studi tentang petunjuk kebangkrutan bisa 

dilakukan dengan penjelasan tentang nisbah keuangan juga aliran kas 

perusahaan. Dalam penentuan model kebangkrutan melalui analisis 

keuangan, kemungkinan kesalahan model juga harus disadari. 

Kemungkinan klasifikasi model (classification error) bisa dikelompokkan 

menjadi 2 macam yaitu : 



1. Error Type I, terjadi apabila timbul misclassification prediksi yang 

disebabkan oleh adanya prediksi bahwa perusahaan tidak bangkrut 

tetapi kenyataannya mengalami kebangkrutan. 

2. Error Type II, terjadi apabila timbul misclassification prediksi yang 

disebabkan oleh adanya prediksi bahwa perusahaan bangkrut tetapi 

kenyataanya tidak bangkrut. 

Menurut Altman et.al (1997) kesalahan prediksi perusahaan tidak 

bangkrut tapi kenyataanya bangkrut lebih berat dan pada kesalahan 

prediksi perusahaan tapi kenyataannya tidak, maka akan mengalami 

kesulitan yang seharusnya tidak terjadi. 

Lain halnya kategori kebangkrutan menurut Mahmud M. Hanafi 

(1996). Perusahaan yang berada dalam kategori II barangkali mengalami 

kesulitan tetapi berhasil mengatasi masalah dan oleh karena itu, tidak 

bangkrut. Perusahaan yang berada pada kategori III sebenarnya tidak 

mengalami kesulitan keuangannya, tetapi karena suatu hal, misalkan ingin 

mengatasi tekanan dan pekeija. perusahaan tersebut memutuskan untuk 

menyatakan bangkrut. Dengan situasi semacam itu nampak kebangkrutan 

bisa mempunyai pengertian tidak jelas. Pada situasi IV, pengertian 

kebangkrutan relatif jelas, perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

karena itu bangkrut. Demikian juga pada situasi I, dalam hal ini 

perusahaan tidak mempunyai kesulitan dan tidak mengalami 

kebangkrutan.

6



Salah satu teknik analisis prediksi kebangkrutan perusahaan yang 

dilakukan adalah menggunakan teknik analisis kebangkrutan perusahaan 

yang pertama kali dikembangkan oleh Edward Altman yang digunakan 

untuk meramalkan apakah suatu perusahaan akan bangkrut dalam 

beberapa tahun mendatang. Informasi prediksi kebangkrutan sangat 

penting. Oleh karena itu, perlu diukur dan dianalisis. Untuk menganalisis 

kebangkrutan perusahaan diperlukan prosedur perhitungan melalui laporan 

keuangan. Dalam hal ini terdapat dua teknik analisis prediksi 

kebangkrutan perusahaan yang akan digunakan. Yang pertama adalah 

analisis Univariate. Analisis Univariate ini digunakan untuk memprediksi 

kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan 

untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan 

distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami 

kesulitan keuangan. Yang kedua adalah analisis Multivariate. Analisis 

multivariate, dikembangkan untuk mengatasi apabila ada kemungkinan 

terjadinya konflik antara variabel - variabel yang dijadikan prediksi. 

Dalam hal ini PT. Gapura Angkasa yang merupakan perusahaan 

joint venture antara Garuda Indonesia (37,5%) dan PT. Angkasa Pura I 

dan II (62,5%.). Perusahaan tersebut pada tahun 2004 beroperasi di dua 

puluh satu bandara di Indonesia. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh 

dari website perusahaan tersebut (www.gapura.co.id), sebagian dari 

cabang-cabang PT. Gapura Angkasa yaitu KP, HLP, AMI sudah tidak 

beroperasi lagi. Berdasarkan data yang diperoleh cabang - cabang tersebut 



tutup dikarenakan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan latar belakang di 

atas, untuk membantu pihak manajemen PT. Gapura Angkasa dalam 

memprediksi kebangkrutan cabang - cabangnya, maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul “ANALIS MULTIVARIATE UNTUK 

MEMPREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN CABANG-CABANG 

PT. GAPURA ANGKASA”. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

masalah yang akan diambil dalam penelidan ini adalah : 

1. Apakah model analisis Multivariate mampu untuk memprediksi 

kebangkrutan cabang-cabang PT. Gapura Angkasa? 

2. Variabel bebas mana yang dominan mempengaruhi kebangkrutan cabang-

cabang PT. Gapura Angkasa? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model analisis 

Muidvariate mampu untuk memprediksi kebangkrutan cabang-cabang PT. 

Gapura Angkasa dan untuk mengetahui Variabel bebas mana yang dominan 

mempengaruhi kebangkrutan cabang-cabang PT. Gapura Angkasa 



Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

Bagi perusahaan, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan 

hasilnya dapat berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan media untuk menambah 

pengetahuan akan ilmu-ilmu yang diperoleh dari teori dan sebagai sarana 

untuk mempraktekkan teori yang telah didapat di Universitas. 

Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut : 

Bab I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi definisi kebangkrutan, faktor-faktor penyebab 

kebangkrutan, tinjauan tentang laporan keuargan, pengertian 

laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, kinerja keuangan, 

arti pentingnya laporan keuangan dan tinjauan tentang model 

prediksi.



Bab III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

Bab IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan dan pembahasan hasil 

analisis multivariate untuk memprediksi potensi kebangkrutan 

cabang-cabang PT. Gapura Angkasa 

Bab V  : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta 

saran.


