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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Potensi kebangkrutan yang dimiliki oleh setiap perusahaan akan 

memberi kekhawatiran dari berbagai pihak baik sektor internal maupun pihak 

eksternal, pihak investor akan kehilangan seluruh saham yang telah 

ditanamkan diperusahaan tersebut dan pihak kreditur akan mengalami 

kerugian karena seluruh dana yang telah dipinjamkan pada perusahaan tidak 

bisa dilunasi atau tidak tertagih, sehingga prediksi kebangkrutan sangat 

diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik, dan 

semakin menjamurnya industri baru yang berkembang di Indonesia 

menyebabkan persaingan yang semakin ketat terutama sektor industri 

makanan dan minuman.Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia, volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman juga 

meningkat. Saat krisis global terjadi pada pertengahan tahun 2008, hanya 

industri makanan dan minuman yang dapat bertahan, karena industri ini lebih 

banyak menggunakan bahan baku domestik dan tidak bergantung pada bahan 

baku eksport. Selain itu, karakteristik masyarakat yang menyukai makanan 

ready to eat juga membantu mempertahankan industri makanandan minuman.
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Dengan keunggulan yang dimiliki industri makanan dan minuman di 

Indonesia, diperkirakan industri ini akan terus berkembang dimasa yang akan 

datang. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak bermunculan perusahaan-

perusahaan baru dibidang makanan dan minuman. Oleh karena itu persaingan 

anatar perusahaan semakin ketat. Dengan semakin ketatnya persaingan 

menuntut perusahaan semakin memperkuat fundamental  manajemen 

sehingga mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya terutama 

perusahaan yang barudan mampu menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

ditengah  perubahan yang terjadi. Apabila perusahaan tidak mampu 

mengatasi permasalahan atau perubahan yang terus terjadi, maka perusahaan 

akan mengalami penurunan volume usaha yang pada akhirnya menyebabkan 

kesulitan keuangan, jika hal tersebut terus terjadi maka perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan.  

Banyak indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

suatu perusahaan. Salah satunya yakni dengan cara melihat kinerja keuangan 

dari suatu perusahaan. Investor dan kreditur sebelum menanamkan dananya 

pada suatu perusahaan tentu selalu melihat terlebih dahulu kondisi keuangan 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi 

keuangan suatu perusahaan adalah sangat penting ( Atmini dan Wuryana, 

2005)  

Financial distress merupakan kondisi dimana adanya 

ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang 

telah jatuh tempo misalnya; hutang usaha, hutang pajak, hutang bank jangka 
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pendek.Brigham and Gapenski (1997)membagi definisi financial distress 

menjadi beberapa tipe yaitu economic failure, business failure, technical 

insolvency, insolvency in bankruptcy, dan legal bankruptcy. Pada suatu 

perusahaan go-public laporan keuangan sangat penting. Laporan keuangan 

merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari 

transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan 

(Baridwan, 1992).  

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami 

informasi akurat laporan keuangan tersebut yang dimana nantinya akan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Analasis 

rasio sering digunakan dalam analisis laporan keuangan  analisis laporan 

keuangan memiliki kelemahan karena hanya menekankan pada satu aspek 

keuangan saja. Sehingga alat analisis kebangkrutan sangat diperlukan, 

analisis ini penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan suatu 

perusahaan terbuka (go public) akan merugikan berbagai pihak. Pihak-pihak 

tersebut adalah kreditur, investor, karyawan perusahaan, serta manajemen 

perusahaan itu sendiri. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Etta Citrawati Yuliastary 

dan Made Gede Wirakusuma (2014) yang menganalisis financial distress PT. 

Fast Food Indonesia Tbk periode tahun 2008-2012 dengan menggunakan 

metode analisis kebangkrutan Altman Z-Score, Springate dan Zmijwenski. 

Hasil analisis PT. Food Indonesia Tbk dengan menggunakan metode analisis 

Z- score Altman pada tahun 2008 perusahaan diklasifikasikan kedalam 
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perusahaan sehat, meskipun tahun 2009 nilai Z mengalami penurunan sebesar 

3,808 dan tahun 2010 nilai Z menjadi 3,919 namun hal ini tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan sehingga perusahaan tetap dalam klasifikasi 

perusahaan sehat. Pada tahun 2011 nilai Z menjadi 3,221 namun perusahaan 

tetap diklasifikasikan dalam keadaan sehat.Pada tahun 2012 nilai Z= 3,131 

sehingga perusahaan diklasifikasikan dalam kondisi sehat.Kondisi keuangan 

PT. Fast Food Indonesia Tbk dengan menggunakan metode analisis Springate 

pada tahun 2008 nilai S=2,147 atau nilai S>0,862 sehingga diklasifikasikan 

dalam keadaan sehat. Peningkatan terjadi pada periode 2009 dan 2010 dimana 

nilai S pada tahun 2009 sebesar 2,288 dan nilai S tahun 2010 sebesar 2,313 

sehingga diklasifikasikan kedalam perusahaan sehat. Pada tahun 2011 dan 

2012 hasil yang ditunjukkan hampir sama dengan yang ditunjukkan oleh 

model Altman dimana terjadi penurunan kondisi keuangan tahun 2011 

sebesar 1,614 dan tahun 2012 sebesar 1,857 meskipun terjadi penurunan yang 

signifikan namun perusahaan tetap dalam kondisi sehat atau diklasifikasikan 

dalam kondisi tidak potensial bangkrut. Kondisi keuangan PT. Fast Food 

Indonesia Tbk dengan menggunakan metode analisis Zmijewski pada tahun 

2008-2012 diklasifikasikan dalam kondisi sehat, yaitu pada tahun 2008 Z= -

4,157 tahun 2009 Z= -4,164 tahun 2010 Z= -4,178, Z= -4,094, tahun 2012 Z= 

-4,105. Selama lima tahun PT. Fast Food Indonesia masuk kedalam kategori 

perusahaan yang sehat secara keuangan, tetapi dengan penurunan dan 

kenaikan laba yang diperoleh setiap tahun berpotensi mengalami 

kebangkrutan ditahun selanjutnya. 
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Analisis kebangkrutan yang sering digunakan Analisis Altman Z-

score, model springate (S-Score) dan Zmijewski. Analisis tersebut dikenal 

karena cara nya yang mudah dan keakuratan dalam menentukan prediksi 

kebangkrutannya pun cukup akurat. Model yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah model springate dan zmijewski. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas penulis tertarik 

untk melakukan penelitian tentang kondisi financial distress perusahaan 

dengan menggunakan model Springate dan Zmijwenski dengan sampel 

laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. Alasan dipilihnya perusahaan makanan 

dan minuman karea pada sektor industri barang konsumsi makanan dan 

minuman memiliki kontribusi yang paling besar di Bursa Efek Indonesia. 

Dengan jumlah kontribusi sebesar 19 perusahaan, sedangkan perusahaan 

rokok 4 perusahaan, perusahaan kosmetik dan keperluan rumah 4 perusahaan, 

perusahaan peralatan rumah tangga 4 perusahaan dan perusahaan farmasi 10 

perusahaan.  Karena pada sektor barang konsumsi memiliki kontribusi 

terbesar artinya industri makanan dan minuman memiliki kontribusi besar 

terhadap pendapatan negara maka penulis tertarik untuk meneliti kondisi 

Financial Distress pada perusahaan makanan dan minuman.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik utuk 

mengambil judul ”Analisis Financial Distress Dengan Metode Springate 

(S-Score) dan Zmijewski Pada Perusahaan Food and Beverage yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang membahas pentingnya 

prediksi kebangkrutan, memunculkan suatu permasalahan akan kinerja 

keuangan suatu perusahaan manufaktur industri food and beverage pada 

periode tersebut, dan berdasarkan penelitian terdahulu maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah:  

1. Bagaimana hasil penggunaan metode springate dalam menilai tingkat 

financial distress perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015 ? 

2. Bagaimana hasil penggunaan metode zmijweski dalam menilai tingkat 

financial distress perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015 ? 

3. Metode apa yang tepat digunakan untuk memprediksi tingkat financial 

distress perusahaan food and beverage periode 2013-2015 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis tingkat financial distress dengan menggunakan metode 

springate pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

2. Menganalisis tingkat financial distress dengan menggunakan metode 

zmijweski pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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3. Memilih metode yang tepat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan food and beverage dengan tingkat akurasi 

tertinggi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai prediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur idustri food and 

beverage. 

2) Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan (pemilik perusahaan, investor, kreditur/banker, 

pemerintah dan masyarakat) tentang prediksi financial distress 

perusahaan sehingga kebangkrutan dapat diantisipasi sebelumnya 

3) Bagi Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadkan sebagai bahan 

pertimbangan informasi bagi penelitian lain yang sejenis atau berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dapat menambah referensi 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sarana 

menggali ilmu pengetahuan khususnya mengenai prediksi financial 

distress sebuah perusahaan 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dari 

pokok penelitian secara sistematika berisi informasi mengenai materi dan hal 

yang di bahas dalam tiap-tiap bab. 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini  menguraikan mengenai latar belakang masalah 

yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang,untuk 

selanjutnya menguraikan mengenai rumusan masalah dan di 

uraikan mengenai tujuan serta manfaat penelitian,kemudian di 

akhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang 

menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan penelitian ini 

yaitu menguraikan mengenai pengertian laporan keuangan, 

kinerja keuangan, prediksi financial ditress, kebangkrutan 

perusahaan, analisis kebangkrutan model springate, dan analisis 

kebangkrutan model zmijweski. 

BAB III      METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, cara 

penentuan sampel,populasi,jenis dan sumber data,serta 

metodologi analisis yang di pakai dalam penelitian. 

BAB IV      HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian,analisis 

data,dan pembahasan atau hasil pengolahan data. 

BAB V      PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang di peroleh 

dari pembahasan,keterbatasan penelitian dan juga saran-saran 

yang di rekomendasikan oleh peneliti kepada perusahaam. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


