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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian Indonesia akhir-akhir ini mengalami 

penurunan karena berbagai dampak terutama faktor eksternal atau luar 

negeri antara lain: meningkatnya perekonomian di Amerika Serikat, 

lemahnya nilai mata uang melanda seluruh dunia, harga komoditas ekspor 

Indonesia anjlok, kinerja ekspor semakin merosot dan impor barang tinggi. 

Penguatan laju dolar AS yang mengalami apresiasi sebesar 1,25 persen 

terhadap mata uang lain, Tiongkok yang melakukan devaluasi Renminbi 

sebesar 3 persen, krisis yang dialami Eropa dan turunnya harga beberapa 

komoditas (the Fed). Meski saat ini bursa saham global menguat dan laju 

mata uang asing mengalami peningkatan, hal tersebut belum cukup kuat 

untuk menyeret nilai rupiah ke zona yang lebih aman. Laju rupiah malah 

justru kian terperosok ke zona melemah dalam. Hal ini terbukti dengan 

melajunya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sampai ke titik Rp 14.400. 

Kondisi ini bukan pertama kalinya dialami oleh Indonesia, pada tahun 

1998 Indonesia juga pernah mengalami pelemahan nilai rupiah sampai 

pada titik Rp 13.500. 

Perlambatan ekonomi Indonesia tidak hanya terjadi karena faktor 

eksternal luar negeri namun juga karena faktor yang ada di dalam negeri. 
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Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan ekonomi secara merata dan 

sedikit diantaranya yang mengalami penguataan. Sektor industri tekstil 

salah satu sektor yang mengalami perlambatan selama beberapa kuartal. 

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada sektor ini membuat laju 

inflasi yang semakin meningkat menjadi masalah bagi pelaku bisnis tekstil 

di Indonesia. Laju inflasi yang terus meningkat diatas 6% mengakibatkan 

melemahnya nilai ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 

sepanjang bulan Juli 2015 sebesar 0,93% dengan inflasi tahun berjalan 

mencapai 7,26%. Sementara inflasi tahun kalender (year to date) mencapai 

1,90% menjadi ancaman besar bagi pelaku bisnis tekstil di Indonesia. 

Inflasi telah menyatu dengan lingkungan ekonomi dan harus dipandang 

sebagai suatu pertimbangan penting pada keputusan-keputusan keuangan 

perusahaan (Weston dan Copeland, 2010:16). 

Perlambatan perekonomian dunia saat ini sudah berimbas pada 

industri tekstil. Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi tekstil 

mengalami penurunan hingga 17,86% pada kuartal I tahun 2015 ini. 

Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, sudah ada 

beberapa industri tekstil yang tutup akibat perlambatan ekonomi bahkan 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan menyentuhnya kurs rupiah 

terhadap dolar  AS pada level Rp 14.000 membuat industri tekstil semakin 

berat. Hal ini dikarenakan untuk pembelian bahan baku menggunakan 

dolar. Sehingga jika pasar industri tekstil berorientasi dalam negeri akan 
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semakin sulit penjualannya, dikarenakan daya beli masyarakat ikut 

menurun.  

Sektor tekstil merupakan salah satu sektor yang memliki daya 

gerak besar bagi perkonomian suatu negara. Hal ini bisa dilihat dari 

gelombang impor tekstil Cina dan lesunya pasar ekspor ke Amerika dan 

Eropa, industri tekstil nasional tahun ini masih bisa tumbuh sekitar 4% 

(Harian Neraca Ekonomi, 2015).  

Maka selain memperhatikan faktor-faktor pendorong laju 

pertumbuhan perusahaan, perlu adanya pemahaman terhadap potensi 

kegagalan bisnis yang mengancam. Pengelolaan keuangan yang tepat perlu 

dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang mengakibatkan 

menurunnya kinerja perusahaan baik dalam bentuk kesulitan keuangan 

maupun kegagalan financial.  Kondisi kesulitan keuangan menurut teori-

teori yang telah ada (financial distress) akan menyebabkan kebangkrutan. 

Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu 

parah. Tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa 

berkembang menjadi kesulitan tidak solvabel (Hanafi dan Halim, 

2009:262)   

Dalam dunia usaha  seorang manajer harus bisa mengetahui apakah 

perusahaan yang dia pimpin dalam keadaan sehat atau tidak sehat, 

perusahaan yang tidak sehat akan cepat mengalami kegagalan, akibatnya 

kebangkrutanpun melanda perusahaan tersebut. Atau dapat dikatakan 

perusahaan gagal menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba guna 
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kebutuhan perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

analisis yang dapat memprediksi perusahaan kedepannya. 

Basri (1998) dalam Fanny dan Saputra (2000) menemukan bahwa 

pada tahun 1998 sekitar 80% dari 280 perusahaan yang sudah go public 

bisa dikategorikan telah mengalami kebangkrutan karena nilai asset 

perusahaan-perusahaan tersebut jatuh dibawah angka nominal utang atau 

pinjaman luar negrinya. Fakta ini membuat banyak peneliti melakukan 

penelitian sejauh mana kebangkrutan tersebut dapat diprediksikan 

beberapa waktu lalu sebelum kebangkrutan tersebut benar-benar terjadi.  

Kebangkrutan  juga biasa diartikan sebagai kegagalan perusahaan 

dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan 

perusahaan atau insolvabilitas (Endri, 2009). Kebangkrutan sebagai 

kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti (Adnan dan Kurniasih 2000) 

yaitu kegagalan ekonomi (economic failure) dan kegagalan keuangan 

(financial failure). Faktor penyebab kebangkrutan terbagi menjadi 2 faktor 

yaitu, faktor eksternal (kondisi ekonomi, keadaan politik, dan bencana 

alam) dan faktor internal (kinerja perusahaan, kebijakan perusahaan, dan 

budaya perusahaan). Kebangkrutan atau kegagalan perusahaan membuat 

para investor dan kreditur merasa kawatir akan keadaan perusahaan. 

Menurut UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, perusahaan dinyatakan 

pailit berdasarkan pada keputusan pengadilan yang berwenang atau 

berdasarkan permohonan diri sendiri jika memiliki dua atau lebih kreditur 
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dan perusahaan yang tidak mampu membayar sedikitnya utangnya yang 

telah jatuh tempo. 

Kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum menentu 

mengakibatkan tingginya resiko sebuah perusahaan mengalami kondisi 

kebangkrutan. Selain itu kesalahan prediksi dimasa mendatang akan 

menjadi hal yang fatal dalam kelangsungan perusahaan, kesalahan prediksi 

mengakibatkan kehilangan pendapatan atau investasi yang sudah 

ditanamkan kedalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu pentingnya suatu 

analisis prediksi kebangkrutan menjadi sangat dibutuhkan oleh beberapa 

pihak terkait, seperti investor, bank, pemerintah dan yang utama perusahan 

itu sendiri. Dengan demikian para pelaku bisnis dapat mengetahui lebih 

dini kondisi keuangan perusahaannya. 

Untuk memperkecil rasa kekhawatiran kreditur dan investor, resiko 

kebangkrutan perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

sangat penting bagi perusahaan go public. Laporan keuangan adalah suatu 

laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan 

sebagai alat komunikasi antar data keuangan aktivitas perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas-aktivitas 

tersebut (Baridwan, 2008:76). 

Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat terus bersaing 

ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak 

dapat mempertahankan kinerjanya akan kalah bersaing dengan perusahaan 
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lain yang lebih kompetitif. Lambat laun jika kinerjanya terus menurun 

perusahaan akan tersingkirkan dari dunia usaha dan mengalami 

kebangkrutan. 

Analisis financial distress dilakukan untuk mengindikasi tanda-

tanda awal kebangkrutan pada perusahaan. Karena dengan diketahuinya 

tanda-tanda tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan pada kondisi 

tersebut. Pihak kreditur dan pemegang saham juga dapat melakukan 

persiapan terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada perusahaan. 

Indikasi terjadinya kebangkrutan perusahaan dapat diketahui dengan 

analisis informasi akuntansi melalui laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan tersebut. 

Perusahaan sektor tekstil merupakan salah satu kategori perusahaan 

dalam industri manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini 

menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian karena dari beberapa 

tahun terakhir industri tersebut mengalami kesulitan dalam berbagai aspek 

salah satunya adalah dalam aspek keuangan. 

Perlu dilakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam 

mengelola keseimbangan modalnya yang di interpretasikan  dalam analisis 

kebangkrutan usaha (prediksi kebangkrutan). Terdapat berbagai macam 

alat analisis yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan. Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah 

analisis rasio. Analisis laporan keuangan hanya menekankan pada satu 
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aspek keuangan saja. Hal tersebut menjadikan kelemahan dari analisis 

laporan keuangan. maka dari itu memerlukan suatu alat analisis untuk 

menggabungkan berbagai aspek keuangan tersebut, alat tersebut 

merupakan analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan penting 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan. 

Analisis kebangkrutan yang bisa digunakan adalah analisis 

Springate (S-Score). Analisis ini dikenal karena selain caranya mudah dan 

keakuratan dalam menentukan prediksi kebangkrutan pun cukup akurat. 

Analisis kebangkrutan tersebut dilakukan untuk memprediksi suatu 

perusahaan sebagai penilaian dan pertimbangan akan suatu kondisi 

perusahaan. 

Sejauh ini penelitian mengenai prediksi kebangkrutan umumnya 

masih menggunakan metode z-score dari Altman. Masih sangat sedikit 

penelitian yang menggunakan metode lain untuk memprediksi 

kebangkrutan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ida 

dan Sandy santoso (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Springate”. Bahwa populasi 

dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor perkebunan yang 

sudah listing di Bursa Efek Indonesia dan untuk memfokuskan 

pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat diambil kesimpulan: (1) dari analisis 

rasio keuangan yang dilakukan pada PT. Bakrie Sumatra Plantation Tbk 

selama kurun waktu 2007-2009 menyatakan bahwa perusahaan terus 
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mengalami penurunan kinerja yang signifikan. (2) dari analisis rasio 

keuangan yang dilakukan pada Gozco Plantation Tbk selama kurun waktu 

2007-2009 memperlihatkan bahwa perusahaan mengalami perbaikan 

kinerja. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Metode 

Springate (S-score) Sebagai Prediktor Kebangkrutan Perusahaan 

Sektor Textile yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2011– 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di 

rumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penggunaan 

metode Springate (S-score)  dalam menilai tingkat kebangkrutan  pada 

perusahaan tekstil  yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kebangkrutan pada perusahaan sektor tekstil dengan 

menggunakan Model Sringate (S-Score) pada perusahaan sektor tekstil 

yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2011-2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar dapat 

sedini mungkin menghindari atau mencegah adanya kebangkrutan. 

2. Bagi investor 

Untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya 

perusahaan yang menjual surat berharga tersebut sehingga seawall 

mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. 

3. Bagi Bank atau pemberi kredit 

Dengan adanya penelitian ini, pihak bank akan dapat mengetahui 

apakah perusahaan yang bersangkutan dalam kondisi baik atau tidak, 

karena juga menyangkut tentang kelancaran pengembalian kredit jika 

perusahaan mempunyai tanggungan kredit. 

4. Bagi pemerintah 

Untuk mengawasi jalannya usaha yang berada dibawah pengawasan 

pemerintah sehingga sedini mungkin dapat mengantisipasi adanya 

kebangkrutan pada perusahaan. 

5. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis 

kebangkrutan dalam bidang dan kajian yang sama. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam menulis skripsi ini penulis memaparkan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka berisi landasan teori, 

tinjauan penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian yang ketiga yaitu metode penelitian yang berisi populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bagian yang keempat yaitu hasil pengujian analisis berisi gambaran 

umum obyek penelitian yang digunakan, hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

 

 



11 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian yang kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang 

diperoleh dari analisis data dan pembahasan dari bab sebelumnya serta 

saran-saran yang perlu disampaikan . 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


