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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang kegiatan 

utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk yang siap dijual, kemudian 

memasarkan produk jadi yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan. Secara 

umum, tujuan dari perusahaan dalam setiap operasinya mempunyai tujuan untuk 

menentukan kelangsungan perusahaan dimasa mendatang. Salah satu tujuan utama 

didirikannya perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan agar perusahaan 

dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Dalam mengantisipasi ketidakpastian 

dimasa yang akan datang, diperlukan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan. 

Adanya penilaian dimaksudkan agar perusahaan menyadari kemungkinan-

kemungkinan buruk yang terjadi dimasa yang akan datang dan menemukan cara 

untuk mengantisipasi sejak dini.  

Prediksi kebangkrutan sangat penting sebagai peringatan dini yang dapat 

mengubah seluruh komplikasi dan dapat menghindari biaya tinggi yang terkait 

dengan kegagalan (Niresh J. & Pratheepan T., 2015). Kebangkrutan dapat menimpa 

suatu perusahaan yang berada dalam lingkungan sistem perekonomian, dimana hak 

dan kebebasan setiap individu untuk menjalankan usaha itu dijamin tanpa 

memperhatikan kualifikasi dan kemampuan individu yang bersangkutan. Banyak 

perusahaan baru yang bangkrut sebelum sempat berkembang karena kurangnya 

kemampuan, modal dan pengalaman-pengalaman untuk menggunakan kesempatan 
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dalam menghadapi situasi persaingan yang harus perusahaan hadapi. Hal ini tidak 

berarti bahwa perusahaan besar yang berkembang sama sekali tidak menghadapi 

ancaman kebangkrutan. Ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi, perubahan permintaan, selera konsumen dan 

mengadaptasikan perubahan-perubahan metode produksi dan distribusi, pada 

akhirnya akan memaksa perusahaan untuk meninggalkan atau menutup usahanya. 

Kebangkrutan keuangan terjadi ketika perusahaan tidak dapat memperoleh 

dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya (Anjum & Muhammad, 2012). 

Sebagai akibat dari kebangkrutan, pada umumnya perusahaan dan masyarakat saham 

akan menderita kesulitan keuangan. Tidak hanya pemilik yang terkena tetapi juga 

pengguna dari laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan ekonomi secara 

umum juga akan terpengaruh. Akibatnya, peringatan dini kebangkrutan dapat 

diambil sebagai tindakan pencegahan yang akan didirikan untuk menurunkan tingkat 

risiko dan bahaya kebangkrutan perusahaan (Alkhatib & Al Bzour, 2011). 

Pengukuran kinerja perusahaan perlu dilakukan pada tiap akhir periode 

tertentu dan ini merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh 

perusahaan guna mengetahui prestasi keuntungan yang dicapainya melalui indikator-

indikator pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengetahui kinerja 

keuangan, perusahaan dapat menentukan langkah-langkah yang efektif agar visi dan 

misi perusahaan terutama terkait dengan pencapaian prestasi dan posisi keuangan 

perusahaan yang semakin memiliki daya saing yang kuat. 

Berbagai analisis yang dilakukan diharapkan dapat memprediksi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Disamping itu, informasi mengenai 
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kemungkinan kegagalan perusahaan akan melindungi kepentingan masyarakat atau 

calon investor dari kemungkinan kerugian yang bisa dideritanya serta merupakan alat 

untuk menilai kemampuan adaptasi dan antisipasi perkembangan bisnis dan 

ekonomis. Untuk itu, diperlukan suatu metode khusus yang mampu memberikan 

penilaian serta memprediksi kemampuan finansial perusahaan dimasa sekarang serta 

dimasa yang akan datang (Nur Khamidah & Afandi, 2012). 

Kesulitan keuangan dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat diketahui 

melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

tepat. Data keuangan pada laporan keuangan bermanfaat untuk melihat kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan (Mastuti, Saifi & Azizah, 2012). 

Meskipun perusahaan terkadang mengalami kenaikan atau penurunan, 

perusahaan harus mengantisipasi agar perusahaan tidak sampai mengalami 

kebangkrutan. Sebenarnya apakah suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan 

atau tidak dapat diprediksikan. Apabila kondisi perusahaan memburuk akan nampak 

dari perkembangan indikator keuangan perusahaan yang memburuk dari waktu ke 

waktu. Kondisi keuangan perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba 

rugi serta laporan lainnya. Dengan mengadakan analisis terhadap pos-pos neraca 

akan dapat diketahui atau akan diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, 

sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan memberikan gambaran tentang 
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hasil atau perkembangan usaha perusahaan yang bersangkutan (Kriesnawati & 

Kusumawati, 2003). Salah satu indikator yang cukup berpengaruh dalam 

memprediksi kebangkrutan tidak dalam bentuk rasio, melainkan variabel yang 

mutlak yaitu jumlah karyawan. Semakin besar jumlah karyawan, semakin tinggi 

probabilitas kebangkrutan (Stanišić, Mizdraković, & Knežević, 2013) 

Menurut Sawir (2005:22-23), Analisis Diskriminan merupakan salah satu 

teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu 

perusahaan bangkrut atau tidak bangkrut. Analisis Z-Score adalah metode untuk 

memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan 

beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Edward I. Altman menemukan lima rasio yang dapat dikombinasikan 

untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Lima 

rasio keuangan yang digunakan pada Z-Score yaitu Working Capital to Total Assets, 

Retained Earning to Total Assets, EBIT to Total Assets, Market Value Equity to Book 

Value of Total Debt dan Sales to Total Assets (Rudianto, 2013:254). 

Hal yang menarik tentang Z-Score adalah sebagai alat analisis tanpa 

memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun perusahaan sangat 

makmur, jika Z-Score menunjukkan nilai yang kurang baik, maka perusahaan harus 

berhati-hati. Jika suatu perusahaan bangkrut maka akan banyak kreditor yang akan 

dirugikan (Syilviana & Rachmawati, 2016). 

Menurut penelitian Kriesnawati & Kusumawati (2003) yang mengambil 

obyek pada Perusahaan Industri Consumer Goods dengan sampel 4 perusahaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 perusahaan dalam kondisi yang baik atau 



5 

 

 

 

tidak mengalami kebangkrutan dan 1 perusahaan dalam kondisi grey area dan 

Penelitian Niresh J. & Pratheepan T. (2015) di Sektor Perdagangan Sri Lanka dengan 

sampel 7 perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 71% dari perusahaan 

yang bergabung dalam sektor perdagangan diklasifikasikan bangkrut dan 29% 

mengalami grey area. 

Mukhlisah (2011) dalam penelitiannya pada Perusahaan Property dan Real 

Estate dengan sampel 32 perusahaan. Hasil penelitiannya dengan menggunakan 

metode Altman Z-Score adalah bahwa dari Perusahaan Property dan Real Estate 

yang rasio leverage-nya diatas 0,5 sebanyak 16 perusahaan, secara rata-rata tidak ada 

perusahaan dalam klasifikasi sehat, 1 perusahaan dalam klasifikasi grey area dan 15 

perusahaan dalam klasifikasi bangkrut. Sedangkan Perusahaan Property dan Real 

Estate yang rasio leverage-nya dibawah 0,5 sebanyak 16 perusahaan yaitu 4 

perusahaan dalam klasifikasi sehat, 8 perusahaan dalam klasifikasi grey area dan 4 

perusahaan dalam klasifikasi bangkrut. 

Mastuti, Saifi & Azizah (2012) melakukan penelitian pada Perusahaan Plastik 

dan Kemasan dengan sampel 5 perusahaan. Hasil penelitiannya adalah 1 perusahaan 

dinyatakan dalam estimasi kebangkrutan, 2 perusahaan dalam kondisi grey area dan 

2 perusahaan lainnya dalam kondisi sehat dan Penelitian lain juga dilakukan Alkhatib 

& Al Bzour (2011) pada Perusahaan di Jordanian dengan sampel 16 perusahaan. 

Hasil penelitiannya adalah dengan membandingkan model Altman dan model Kida. 

Model Altman memiliki keunggulan dalam memprediksi kebangkrutan dengan rata-

rata 93,8% mampu memprediksi lima tahun sebelum mengalami kebangkrutan. 

Sedangkan rata-rata model Kida adalah 69% dalam memprediksi kebangkrutan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis prediksi 

kebangkrutan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dalam hal ini 

menggunakan metode Z-Score pada Perusahaan Semen. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul “Analisis Prediksi Kebangkrutan Berdasarkan Metode Z-Score 

(Studi Kasus pada Perusahaan Semen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah: 

1. Apakah variabel Working Capital to Total Assets dapat memprediksi tingkat 

kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah variabel Retained Earning to Total Assets dapat memprediksi tingkat 

kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah variabel EBIT to Total Assets dapat memprediksi tingkat kebangkrutan 

pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah variabel Market Value Equity to Book Value of Total Debt dapat 

memprediksi tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek 

Indonesia? 

5. Apakah variabel Sales to Total Assets dapat memprediksi tingkat kebangkrutan 

pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana variabel Working Capital to Total Assets dapat 

memprediksi tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana variabel Retained Earning to Total Assets dapat 

memprediksi tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana variabel EBIT to Total Assets dapat memprediksi 

tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana variabel Market Value Equity to Book Value of 

Total Debt dapat memprediksi tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di 

Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui sejauh mana variabel Sales to Total Assets dapat memprediksi 

tingkat kebangkrutan pada Perusahaan Semen di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pemahaman teori yang berkaitan dengan analisis 

kebangkrutan berdasarkan metode Z-Score. 

b. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. 

c. Sebagai bahan perbandingan dalam menyelesaikan suatu kasus manajemen 

bagi peneliti selanjutnya.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan berupa saran-saran serta sebagai acuan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk mengantisipasi adanya kebangkrutan 

pada perusahaan semen.  

b. Menambah pengetahuan pembaca mengenai ilmu-ilmu manajemen, 

khususnya analisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan semen. 

 

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 laporan keuangan, rasio keuangan, kebangkrutan, analisis multiple 

discriminant analysis (MDA), analisis Z-Score, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

desain pengambilan sampel dan metode analisis data. 

BAB IV   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 



9 

 

 

 

Menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan analisis 

kebangkrutan Perusahaan Semen di BEI. 

BAB V    PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 

disampaikan kepada peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


