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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.Latar Belakang 

 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit 

bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi pemilik perusahaan, akan mendapatkan 

kemakmuran. Oleh sebab itu, berbagai aspek yang ada dalam perusahaan dituntut 

untuk dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan pengendalian yang 

seksama terhadap kegiatan operasional, terutama yang berkaitan dengan keuangan 

perusahaan. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dan bentuk 

pengendalian yang sesuai, maka perusahaan perlu melakukan analisis laporan 

keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kinerja keuangan dan kondisi atau hasil 

yang sudah dicapai oleh suatu perusahaan. Sedangkan, analisis laporan keuangan 

adalah proses penyelidikan terhadap laporan keuangan untuk memperoleh suatu 

kesimpulan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang 

akan datang. Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

untuk mengetahui dan memahami kondisi perusahaan. Melalui proses analisis 

laporan keuangan, baik perusahaan maupun para investor atau stakeholder yang 

lain, dapat mengetahui kesehatan perusahaan tersebut. Analisis laporan keuangan 

tidak hanya menekankan pada satu rasio keuangan saja, tetapi juga menggabungkan 

beberapa rasio keuangan lainnya, sehingga perusahaan dapat menyimpulkan 

mengenai kondisi perusahaan apakah dalam kondisi baik-baik saja atau sedang 
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mengalami penurunan yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Maka, perusahaan 

perlu untuk melakukan analisis laporan keuangan guna mengantisipasi faktor-

faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan  sehingga dapat melakukan 

pencegahan terhadap kebangkrutan sejak awal. 

Kebangkrutan merupakan akibat yang disebabkan oleh menurunnya nilai 

perusahaan. Perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan, akan 

berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan para pemegang sahamnya. 

Kebangkrutan merupakan akibat dari ketidakmampuan perusahaan atau badan 

dalam memenuhi kewajibannya, karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

atau financial distress. Kebangkrutan tidak akan terjadi jika tanpa adanya faktor 

penyebab kebangkrutan itu sendiri. Menurut Gilrita, dkk (2015), terdapat beberapa 

penyebab kebangkrutan seperti peningkatan harga minyak dunia yang memicu 

meningkatnya harga bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika yang menyebabkan besarnya harga bahan penolong . Apabila perusahaan 

mengalami kebangkrutan tentunya terdapat pihak-pihak yang akan dirugikan, yaitu 

pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan seperti manajer, investor, 

kreditur, bahkan karyawan (Kadim & Sunardi, 2018). Oleh sebab itu, untuk 

meminimalisir risiko kebangkrutan, diperlukan suatu alat atau model prediksi yang 

dapat digunakan untuk memprediksi adanya potensi kebangkrutan perusahaan. 

Beberapa alat prediksi atau model prediksi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

potensi kebangkrutan perusahaan, antara lain: model prediksi X-Score yang 

dikembangkan oleh Zmijewski, model prediksi Y-Score yang dikembangkan oleh 

Ohlson, dan model prediksi Z-Score yang dikembangkan oleh Altman.  
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Model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 

prediksi Z-Score. Model prediksi Altman (Z-Score) dikemukakan oleh Dr. Edward 

I. Altman pada tahun 1968. Metode Altman (Z-Score) merupakan salah satu model 

analisis multivariate berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. 

Manfaat menggunakan model Altman Z-Score ini antara lain : memiliki tingkat 

ketepatan dan keakuratan prediksi hingga 95%, membantu para investor dalam 

berinvestasi, dan membantu pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan 

guna perbaikan atau penyusunan strategi. Kelebihan utama menggunakan metode 

Z-Score ini adalah informasi yang mudah ditemuklan dalam laporan keuangan 

suatu perusahaan  dan menggunakan rumus sederhana untuk menghitung nilai 

untuk menilai tingkat financial distress. Model Altman (Z-Score) ini menggunakan 

5 rasio keuangan dalam perhitungannya, yaitu rasio modal kerja terhadap total aset, 

rasio laba ditahan terhadap total aset, rasio EBIT terhadap total aset, rasio nilai pasar 

saham biasa dan preferen terhadap nilai total hutang atau nilai buku saham biasa 

dan preferen terhadap nilai total hutang, dan rasio penjualan terhadap total aset. 

Analisis menggunakan model Altman (Z-Score) ini dilakukan untuk memprediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu 

perusahaan dua sampai tiga tahun. Jika suatu perusahaan memasuki masa kritis atau 

kesulitan keuangan (financial distress) dan sulit serta lambat diatasi maka akan 

mengakibatkan kebangkrutan usaha (brankruptcy).  

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis potensi kebangkrutan pada 

perusahaan di sub sector property and real estate. Real estate adalah tanah beserta 

bangunannya dan seluruh yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan 
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properti lebih mengarah pada hak atau kepemilikan terhadap real estate atau tanah 

beserta bangunannya secara hukum. Jadi, perusahaan real estate and property 

merupakan perusahaan yang melangsungkan bisnisnya dengan cara melakukan 

penjualan atas kepemilikannya, artinya selain perusahaan melakukan penjualan, 

perusahaan juga berperan sebagai pemilik. Sub sector property dan real estate 

dipandang tidak akan mengalami kebangkrutan karena return dari investasi yang 

dilakukan akan mengalami peningkatan secara terus menerus, sehingga masyarakat 

lebih tertarik untuk berinvestasi pada sector property and real estate. 

Bermacam-macam perusahaan dalam sektor property and real estate 

menawarkan investasi yang menggiurkan, namun sebagian investor juga perlu 

mengetahui sampai berapa tahun perusahaan tersebut dapat tumbuh. Tanpa 

mengetahui taktik dan pengetahuan mengenai kondisi perusahaan, para pebisnis 

dan investor yang kurang memiliki pengalaman dalam berinvestasi akan mengalami 

kerugian yang terkadang jumlahnya tidak sedikit.  Namun, setiap perusahaan pasti 

memiliki risiko kebangkrutan, hanya saja tingkat risikonya yang berbeda-beda. 

Menurut Hanafi (2016:262), “perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila 

perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang ringan sampai tingkat 

kesulitan yang serius, yaitu tidak solvable (utang lebih besar dibandingkan dengan 

asset)”. Apabila suatu perusahaan sudah masuk dalam kategori bangkrut maka 

perusahaan perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor yang 

menyebabkan kebangkrutan. Sehingga perusahaan tetap dapat mempertahakankan 

usahanya.  
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Berdasarkan survey dari Bank Indonesia tahun 2015, menunjukkan bahwa 

penjualan property kuartal 1 tahun 2015 mengalami penurunan secara signifikan. 

Hasil penjualan property di kuartal 1 tahun 2015 tercatat pertumbuhan sebesar 

26,6%. Pada tahun 2016 penjualan di bidang property masih menunjukkan 

penurunan sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Penurunan penjualan yang terjadi 

pada tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada lampiran halaman k. Pada tabel 

ditunjukkan terdapat 13 perusahaan property and real estate yang mengalami 

penurunan pada tingkat penjualan selama 3 tahun, 15 perusahaan property and real 

estate yang mengalami kenaikan pada tingkat penjualan  dan 19 perusahaan 

property and real estate mengalami fluktuasi penjualan selama 3 tahun berturut-

turut. 

Selain terjadi penurunan pada penjualan perusahaan, hal lain yang terjadi adalah  

melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika dari tahun 2015 

sampai tahun 2017. Pelemahan mata uang rupiah terhadap dollar Amerika akan 

mempengaruhi aspek-aspek ekonomi terutama aspek pembangunan yang ada di 

Indonesia, tidak terkecuali pada sub sektor property and real estate. Rendahnya 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika akan mempengaruhi laba dan 

pendapatan perusahaan property and real estate. Jika harga properti semakin 

mengalami peningkatan akan menyebabkan  daya beli masyarakat terhadap 

property and real estate menjadi turun.  

Patunrui dan  Yati (2017), dalam penelitiannya menunjukkan model Altman (Z-

Score) dapat diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan financial distress 

perusahaan farmasi. Pada penelitian tersebut terdapat satu perusahaan dari 10 
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perusahaan yang mengalami distress selama dua tahun berturut-turut, namun pada 

tahun ketiga perusahaan tersebut berhasil meningkatkan nilai perusahaan dan 

masuk dalam grey zones.  

Kadim dan Sunardi (2018), dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa 

model Altman Z-Score dapat diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan 

terjadinya kebangkrutan pada Bank Pemerintah (BUMN). Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu terdapat tiga perusahaan yang masuk kategori rawan bangkrut, yakni 

Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BRI serta satu perusahaan yang masuk kategori 

bankrupt atau berpotensi bangkrut yakni Bank Tabungan Negara (Persero). Bank 

Tabungan Negara masuk dalam kategori bangkrut karena terjadi penurunan pada 

X2, X4, dan X5. Hal tersebut menunjukkan volume penjualan yang rendah dan laba 

ditahan yang diperoleh sedikit, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.  Dari pemaparan beberapa 

penelitian sebelumnya di atas, dapat dibuktikan bahwa model Altman (Z-Score) 

dapat digunakan dalam memprediksi kebangkrutan baik pada perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan non-manufaktur. 

Sehubungan dengan kedua penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali (replikasi) penelitian Patunrui dan Yati & Kadim dan Sunardi. Perbedaan 

penelitian ini dari penelitian sebelumnya terrletak pada sector yang diteliti, sampel 

perusahaan, dan periode penelitian. Kedua penelitian tersebut dapat menjadi 

panduan peneliti dalam penelitian yang dilakukan karena memiliki kesamaan 

metode prediksi kebangkrutan meskipun memiliki sampel berbeda. Dalam 

penelitian ini juga, akan menggunakan formula Altman (Z-Score) revisi kedua, 
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yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan non-

manufaktur. Hasil skor yang didapatkan akan menunjukkan posisi perusahaan 

apakah dalam daerah safe zone, grey zone, dan distress zone. Semakin tinggi skor 

Zi, maka perusahaan akan dikatakan sebagai perusahaan sehat atau berada di daerah 

aman (safe zone), namun apabila skornya rendah kemungkinan perusahaan berada 

di daerah rawan (grey zone) atau di daerah bangkrut (distress zone). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Laporan Keuangan dalam Memprediksi Kebangkrutan 

Menggunakan Model Altman Z-Score Pada Perusahaan Sub Sektor Property 

and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-

2017”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini : 

- Bagaimana potensi kebangkrutan pada Perusahaan Sub Sektor Property and 

Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun periode 2015-

2017 dengan menggunakan model Altman Z-Score ? 
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1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

- Untuk mengetahui potensi kebangkrutan yang akan terjadi pada 

Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017 dengan 

menggunakan model Altman Z-Score. 

 

1.3.2.Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Emiten 

- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk masa yang akan 

datang. 

- Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk 

memperbaiki dan memajukan usaha untuk mencegah 

kebangkrutan. 

2. Akademisi  

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sama. 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang teori kebangkrutan dan mengetahui formula 
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Altman Z-Score dalam memprediksi kebangkrutan serta 

penerapannya bagi suatu perusahaan. 

 

3. Investor 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

para investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi 

pada suatu perusahaan property dan real estate yang ada di 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


