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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan. Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan tidak bisa 

dilihat dari sisi fisiknya saja, tetapi juga harus dilihat dari unsur keuangannya, 

karena unsur keuangan yang tidak sehat dapat mengakibatkan suatu 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Untuk menghindari hal tersebut, 

seorang manajer harus selalu berusaha agar perusahaannya dapat berjalan. 

   Kondisi keuangan merupakan faktor penting yang menjadi tolok ukur 

untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menjaga kelancaran 

operasi agar tidak terganggu. Salah satu cara mengetahui kondisi atau keadaan 

suatu perusahaan adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis 

laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

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

dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah 

diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka 

pemimpin perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan 

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

waktu yang sedang berjalan. Selain itu dengan melakukan analisis keuangan di 

waktu lampau, dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-
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hasilnya yang dianggap cukup baik, dan mengetahui potensi kebangkrutan 

perusahaan tersebut (Adnan & Kurniasih, 2000). 

    Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen secara teratur 

merupakan salah satu faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan. Laporan 

keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang 

disediakan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-informasi yang 

disajikan di dalamnya dapat membantu berbagai pihak (intern maupun 

ekstern) dalam pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan. 

    Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan 

untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan dan untuk menghindari 

adanya potensi kebangkrutan. 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 akn dialami. (Adnan & Kurniasih, 2000). 

    Informasi tentang prediksi potensi kebangkrutan sangat penting karena 

akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama kreditur dan investor. 

Ketika sebuah badan usaha mengajukan pernyataan kebangkrutan, seringkali 

perusahaan kehilangan bagian dari nominal hutang dan bunganya. Bagi 
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investor kebangkrutan akan mempunyai konsekuensi berkurangnya suatu 

ekuitas atau bahkan hilangnya ekuitas secara keseluruhan. Perusahaan sendiri 

dalam proses kebangkrutan akan menanggung biaya yang tidak sedikit, oleh 

karena itu dengan mengetahui indikator kebangkrutan sejak dini akan banyak 

menyelamatkan banyak pihak. 

    Banyak model atau teknik yang dapat digunakan dalam memprediksi 

tentang potensi kebangkrutan. Rasio keuangan merupakan salah satu informasi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kinerja perusahaan. 

Salah satu teknis yang digunakan dalam analisis kebangkrutan perusahaan 

adalah dengan menggunakan analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan, dan menggunakan model yang dinilai 

(Z) Z-Score.     Z-Score adalah skor yang ditentukan dari tingkat kemungkinan 

kebangkrutan perusahaan.  

   Penelitian mengenai studi kebangkrutan telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, diantaranya yaitu Beaver 

(1966), Damblolena dan Khoury (1980) serta Thomas & Altman (1968). Studi 

prediksi kebangkrutan pertama kali dilakukan oleh Beaver (1966) yang 

menggunakan dua rasio keuangan pada lima tahun sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Dalam studinya, Beaver membuat enam kelompok rasio 

keuangan dan membuat univariate analisis yaitu menghubungkan tiap-tiap 

rasio untuk menentukan rasio yang mana yang paling baik digunakan sebagai 

prediktor. Rasio keuangan tersebut terdiri dari cash flow ratios net income 

ratios, debt to total assets ratios, likuid assets to content debt ratio, turn over 
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ratios & liquid assets to total assets ratio. Dan 6 kelompok rasio tersebut, 

Beaver menemukan bahwa rasio dari aliran kas terhadap kewajiban total 

merupakan prediktor yang paling baik untuk menentukan tingkat 

kebangkrutan perusahaan. Dalam studi ini Beaver menemukan bahwa rasio 

keuangan terbukti sangat berguna untuk prediksi kebangkrutan dan dapat 

digunakan untuk membedakan secara akurat perusahaan yang akan jatuh 

bangkrut dan yang tidak. 

   Altman (1968) telah menemukan lima rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan beberapa saat sebelum 

perusahaan tersebut bangkrut. Kelima rasio tersebut terdiri dari cash flow to 

total debt, net income to total assets, total debt to total assets, working capital 

to totaal assets dan current ratio. Altman juga menemukan bahwa rasio-rasio 

tertentu, terutama likuiditas dan leverage, memberikan sumbangan terbesar 

dalam rangka mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. 

Selanjutnya pada tahun 1984 Altman melakukan penelitian lagi di sejumlah 

negara seperti United State, Japan, Jerman, Switzerland, Brazil, Australia, 

Inggris, Kanada, Belanda dan Perancis (Foster 1986: dalam Halim & 

Setyorini, 2002). Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan dan 

hasilnya menunjukkan konsistensi bahwa rasio keuangan sangat bermanfaat 

sebagai indikator dan prediksi kebangkrutan perusahaan. 

   Penelitian di Indonesia tentang potensi kebangkrutan pernah dilakukan 

oleh Setyorini dan Halim (2002) dengan menggunakan sampel 38 perusahaan. 

Adnan dan Kurniasih (2000) menggunakan sampel yang dibagi dalam dua 
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kelompok yaitu kelompok perbankan dan non perbankan. Supardi dan Mastuti 

(2003) dengan menggunakan sampel 13 perusahaan perbankan terlikuidasi 

dan     7 sampel perusahaan perbankan yang tidak terlikuidasi. 

   Penelitian-penelitian diatas dapat membuktikan secara empiris 

bahwa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan cukup akurat. Penelitian ini ingin menguji 

kembali hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 

dengan mengambil obyek penelitian pada sektor manufaktur yang terdaftar di 

BEJ. Pada masa pasca krisis ekonomi yaitu tahun 2000-2005  

 Dari uraian di atas penulis mengambil judul ”ANALISIS PENGGUNAAN 

Z-SCORE ALTMAN UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI 

KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah metode z-score Altman 

dapat digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2003 -2005 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah metode Altman 

merupakan metode yang tepat untuk memprediksi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI pada tahun 2003-2005. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap 

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang 

dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. 

2. Untuk menambah wawasan dalam bidang akuntansi dengan cara 

membandingkan antara teori yang diterima dalam pelaksanaan dalam 

dunia nyatanya. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi 

bahan acuan bagi peneliti berikutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 BAB   I   PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 BAB  II   TINJAUAN PUSTAKA 

   Dalam bab ini diuraikan secara ringkas mengenai teori-teori yang 

mendasari masalah yang diteliti. Teori-teori yang dikemukakan 

antara lain tentang pengertian laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, bentuk laporan keuangan, pengertian analisis keuangan 

serta arti penting analisis laporan keuangan, pengertian 

kebangkrutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkrutan, 

metode z-score Altman, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. 
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 BAB  III  METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian, metode penelitian 

data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data, ruang lingkup penelitian. 

 BAB  IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Mengiraikan tentang analisis umum serta analisis kebangkrutan 

perusahaan manufaktur di BEJ. 

BAB  V  PENUTUP 

   Berisi tentang kesimpulan dan pembahasan skripsi berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan 

kepada objek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 




