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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi dunia yang dibarengi dengan peningkatan 

jumlah penduduk serta semakin majunya teknologi dimasa globalisasi ini 

menyebabkan industri perdagangan terus mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat 

konsumsi penduduk akan barang dan jasa semakin tinggi serta beraneka 

ragam sehingga membuat para pengusaha saling berlomba untuk 

memenuhi permintaan tersebut. Lalu kemajuan teknologi dan informasi 

mempermudah perusahaan dalam bertransaksi dengan kosumen dan 

menawarkan produknya secara global. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

yang begitu pesat tentu akan menyebabkan persaingan antar perusahaan 

semakin ketat dan menculnya perusahaan-perusahaan baru untuk ikut 

bersaing. Persaingan ini terjadi tidak hanya dalam satu negara tetapi juga 

dengan perusahaan di negara lain. 

Salah satu sektor  usaha yang terus mengalami perkembangan yang 

pesat dan persaingan yang ketat dalam usahanya adalah sektor industri 

makanan dan minuman. Perusahaan makanan dan minuman mengalami 

perkembangan di hampir seluruh negara maju dan berkembang salah 

satunya di Indonesia. Selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia, volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman pun 
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meningkat. Saat krisis global terjadi pada pertengahan tahun 2008, hanya 

industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Industri makanan dan 

minuman dapat bertahan dikarenakan industri ini lebih banyak 

menggunakan bahan baku domestik dan tidak bergantung pada bahan baku 

eksport. Selain itu, karakteristik masyarakat yang gemar berbelanja 

makanan ready to eat ikut membantu mempertahankan industri makanan 

dan minuman. 

Dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki industri makanan dan 

minuman di Indonesia, diperkirakan industri ini akan terus berkembang 

dimasa yang akan datang. Perkembangan ini akhirnya menyebabkan 

banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru dibidang makanan dan 

minuman. Oleh karena itu persaingan antar perusahaan semakin kuat. 

Dengan pesaingan yang semakin kuat ini menuntut perusahaan untuk terus 

memperkuat fundamental manajemen sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan lain dan mampu menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

ditengah perubahan yang terus terjadi. Apabila perusahaan tidak mampu 

mengatasi perubahan yang terus terjadi, maka akan mengakibatkan 

menurunya volume usaha yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan 

perusahaan. 

Kebangkrutan adalah kondisi dimana sebuah perusahaan tidak lagi 

mampu untuk mengoprasikan perusahaan dengan baik, karena adanya 

financial distress yang dialami oleh entitas tersebut sudah sangat parah. 

Financial distress biasanya menjadi tahap awal terjadinya kebangkrutan 
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suatu perusahaan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian 

profitabilitas pada masa yang akan datang. Menurut Platt dan Platt (2002) 

mendefinisikan financial distress merupakan suatu kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. 

Artinya financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan 

menurut Trijadi (1999) kesulitan keuangan (financial distress) adalah 

suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga 

perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan opereasinya dengan baik. 

Dengan mengetahui kondisi kesulitan keuangan sejak dini diharapkan 

perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi 

suatu kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu 

perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis terutama 

analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. 

Analisis laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan 

pemilihan strategi perusahaan yang akan diterapkan. Analisis tentang 

kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan kebangkrutan juga 

diperlukan untuk memberikan informasi yang penting  bagi pemangku 

investor, otoritas pembuat aturan, auditor dan manajemen. 

“Analisis kebangkrutan diperlukan untuk memperoleh peringatan 

awal kebangkrutan tersebut (tanda-tanda kebangkrutan). Semakin awal 
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ditemukannya indikasi kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak 

manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-

perbaikan”.(Mamduh dan halim. 2003:263). Menurut penelitian Gamayuni 

(2011) penyebab kebangkrutan bisa berasal dari faktor internal dan 

eksternal perusahaan. 

Faktor internal penyebab kebangkrutan yaitu kurangnya 

pengalaman manajemen, kurangnya pengetahuan dalam mempergunakan 

assets dan liabilities secara efektif. Sedangkan faktor eksternal yaitu 

inflasi, sistem pajak dan hukum, depresiasi mata uang asing dan alasan 

lainnya.Saat ini banyak faktor eksternal yang berpengaruh buruk terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan di Indonesia. Salah satunya terus naiknya 

kurs mata uang asing terutama dollar. Kenaikan kurs dollar terhadap 

rupiah disebabkan oleh defisit neraca pembayaran Indonesia, kenaikan 

suku bunga di Amerika Serikat dan devaluasi mata uang yuan Tiongkok. 

Akibatnya gaji karyawan perusahaan naik dan naiknya harga barang-

barang baku perusahaan yang di import dan bisa berujung perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan. Apabila tidak segera teratasi masalah 

eksternal tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Menurut Andriana & Rusli (2012) ada pihak-pihak yang 

dirugikan akibat kebangkrutan perusahaan yaitu pihak yang mempunyai 

kepentingan terhadap perusahaan seperti investor dan kreditur. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu alat atau model prediksi yang mampu 

digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kebangkrutan perusahaan. 
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Penelitian tentang kebangkrutan pertama kali dilakukan oleh 

Beaver (1966), lalu dilanjutkan oleh Altman (1968), Springate (1978), 

Ohlson (1980) dan Gilbert, et al. (1990). Beaver 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, liquid assets to content debt ratio, turn over ratio & 

liquid assets to total assets ratio. Dari enam 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 kesimpulan 

bahwa rasio keuangan terbukti sangat berguna untuk memprediksi 

kebangkrutan dan dapat digunakan untuk membedakan secara akurat 

perusahaan yang akan jatuh bangkrut dan yang tidak. 

Altman telah menemukan lima rasio keuangan lalu digabungkan 

menjadi satu model yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan 

perusahaan beberapa saat sebelum perusahaan tersebut bangkrut. Model 

yang digunakan Altman dikenal dengan dengan Z-score. Menurut Altman 

(1968) Z-score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali 

nisbah-nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan 

kebangkrutan suatu perusahaan. Sedangkan Kelima rasio tersebut terdiri 
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dari cash flow to total debt, net income to total assets, total debt to total 

assets, working capital to total assets & current ratio. Altman juga 

menemukan bahwa rasio-rasio tertentu, terutama likuiditas dan leverage, 

memberikan sumbangan terbesar dalam rangka mendeteksi dan 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Lalu pada tahun 1984 altman 

melakukan penelitian lagi disejumlah negara seperti Amerika Serikat, 

Jepang, Jerman, swiss, Brazil, Australia, Inggris, kanada, Belanda dan 

Prancis (Foster 1986: dalam Halim & Setyorini, 2002).  Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan perbankan dan hasilnya menunjukkan 

konsistensi bahwa rasio keuangan bermanfaat sebagai indikator dan 

prediksi kebangkrutan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas terbukti secara empiris 

bahwa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan cukup akurat. Beberapa alat analisis 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan yaitu model Altman 

Z-score (1968), model springate (1978), model Zmijewski (1983) serta 

model Grover yang diciptakan melalui penilaian dan pendesainan ulang 

terhadap model Altman.  

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang potensi kebangkrutan perusahaan dengan 

menggunakan model Z-score dengan sampel laporan keuangan perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2012-2014. Alasan penulis memilih perusahaan makanan dan 
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minuman adalah karena pada sektor industri barang konsumsi perusahaan 

makanan dan minuman memiliki kontribusi paling besar di Bursa Efek 

Indonesia. Dengan jumlah kontribusi sebesar 19 perusahaan sedangkan 

perusahaan farmasi 10 perusahaan, perusahaan rokok 4 perusahaan, 

perusahaan kosmetik & barang keperluan rumah tangga 4 perusahaan dan 

perusahaan peralatan rumah tangga 4 perusahaan. Karena pada sektor 

barang konsumsi memiliki kontribusi terbesar di Bursa Efek Indonesia 

yang artinya memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara maka 

penulis tertarik untuk meneliti potensi kebangkrutan pada perusahaan 

makanan dan minuman. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PREDIKSI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL 

ALTMAN Z-SCORE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN 

MINUMAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014).” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut: Bagaimana 

memprediksi potensi kebangkrutan keuangan pada perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 

menggunakan metode Altman Z-score? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai kebangkrutan ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi kebangkrutan keuangan pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 menggunakan 

metode Altman Z-score. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

referensi bagi penelitian serupa pada periode mendatang dan menjadi 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

menambah wawasan dalam bidang manajemen keuangan dengan cara 

memakai salah satu model prediksi kebangkrutan dalam pelaksanaanya 

pada dunia nyata. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas maka 

dalam penelitian ini disusun suatu penulisan yang meliputi: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, kemudian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan 

teori yang melandasi teori yang didasarkan sebagai acuan dalam 

penelitian, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis, selanjutnya 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 

populasi, sampel, metode pengambilan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode analisis data, lalu 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan teknik yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan 

pembahasan tentang hasil analisis tersebut, dan 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

diberikan berkaitan dengan hasil penelitian bagi pihak yang berkaitan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 




