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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang 

pesat, yaitu khususnya pada industry telekomunikasi. Pesatnya perkembangan 

telekomunikasi Indonesia disebut “Ekonomi Digital”, dimana masyarakat beralih 

dari penggunaan telepon tetap kabel menjadi telepon seluler. Ini juga 

mempengaruhi pada perkembangan penggunaan internet melalui  telepon seluler. 

Sehingga penyebaran informasi dapat berjalan dengan cepat tanpa khawatir 

adanya hambatan perbedaan waktu, jauhnya lokasi, dan heterogenitas 

karakteristik penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh pengguna internet 

setiaap tahunnya mengalami peningkatan, sebagai berikut. 

 

Grafik.1.1. Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 2016-2018 

Sumber:www.apjii.co.id 
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Setiap tahunnya jumlah pengguna internet semakin meningkat sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing individu. Hal ini memicu persaingan yang 

tinggi dalam industry telekomunikasi. Dengan semakin besarnya pengguna 

internet maka semakin besar pula peluang perusahaan menghasilkan laba lebih 

tinggi. Dalam www.detik.com Pada tahun 2017 industri sector telekomunikasi 

menghasilkan pertumbuhan laba yang cukup baik, meskipun sedikit lambat 

bahkan negative dalam beberapa hal. Dan pada tahun 2018 menurut ketua 

Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) industry sector 

telekomunikasi mengalami pertumbuhan minus 6,4% pada tahun 2018 dalam 

www.cnnindonesia.co.id .  

Pendapatan turun dari Rp. 158 triliun menjadi Rp. 148 triliun sehingga 

turun 6,4%. Penurunan ini disebabkan beberapa factor yaitu penurunan layanan 

voice/SMS yang telah diganti oleh layanan baru dari penyelenggara Over the Top 

(OTT), perang tarif antar operator dilayanan data, dan adanya regulasi registrasi 

SIM Card. Penurunan layanan voice/ SMS karena adanya aplikasi perpesanana 

seperti WhatsApp, LINE, hingga Telegram yang berbasis data. Indonesia 

merupakan pasar tarif layanan data termurah dan konsumsi layanan data pengguna 

yang cukup rendah dibandingkan negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, 

dan India. Masalah ini dapat berakibat buruk pada perusahaan apabila 

berkelanjutan dan tidak dilakukan penanganan.  

Oleh karena itu setiap perusahaan perlu melakukan analisis keuangan. 

Dengan adanya analisis keuangan, perusahaan dapat mengetahui kondisi 

keuangan yang terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan untuk 

keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu kondisi keuangan memiliki 

peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang akan 

dilakukan.Salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah analisis untuk 

memprediksi kebangkrutan yaitu dengan model analisis Altman Z-Score. Dalam 

analisis ini dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan bukan hanya 

untuk mengetahui perusahaan mengalami bangkrut, tetapi dalam analisis ini dapat 

diketahui bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga 

http://www.detik.com/
http://www.cnnindonesia.co.id/
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perusahaan dapat mengetahui strategi/langkah apa yang harus dilakukan pada 

perusahaan. Sedangkan untuk model analisis Altman Z-Score yang digunakan 

adalah Altman Modifikasi.  

Dalam model ini analisis yang dilakukan dapat digunakan untuk semua 

jenis bidang usaha bukan hanya perusahaan manufaktur,swasta dan go public saja. 

Penelitian Altman Z-Score telah banyak dilakukan, Nugroho dan Mawardi (2012) 

melakukan penelitian analisis prediksi financial distress menggunakan model 

Altman Z-Score Modifikasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang go 

publicperiode 2008-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Altman 

Z-Score Modifikasi yang terdiri dari Net Working Capital to Total Assets (𝑋1), 

Retained Earning to Total Assets (𝑋2), Earning Before Interest and Tax to Total 

Assets (𝑋3), dan Book Value of Equity to Total Liability (𝑋4) memiliki pengaruh 

positif terhadap prediksi financial distress. Net Working Capital to Total Assets 

(𝑋1) menunjukkan bahwa bila nilai modal kerja lebih kecil/ semakin menurun 

dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki, maka semakin besar 

kemungkinan financial distress. Retained Earning to Total Assets (𝑋2) 

menunjukkan bahwa semakin kecil nilai rasio ini berarti semakin kecil pula peran 

laba ditahan terhadap total aktiva,sehingga menunjukkan semakin besar 

kemungkinan financial distress.  

Earning Before Interest and Tax to Total Assets (𝑋3)menunjukkan bahwa 

semakin kecil nilai rasio ini maka semakin kecil pula perolehan laba/keuntungan 

perusahaan sebelum bunga dan pajak, sehingga mengakibatkan semakin tingginya 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Book Value of Equity to 

Total Liability (𝑋4) menunjukkan bahwa semakin kecil kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki dengan modal, maka semakin tinggi 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.  
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat potensi kebangkrutan pada setiap perusahaan? 

2. Apa saja yang mempengaruhi perusahaan berpotensi mengalami 

kebangkrutan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Analisis ini bertujuan agar dapat memprediksi tingkat potensi 

kebangkrutan pada setiap perusahaan. 

2. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi 

perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

a.) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan  demi keberlangsungan hidup perusahaan. 

b.) Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

bagi peneliti yang akan meneliti prediksi kebangkrutan menggunakan 

metode Altman Z-Score.  


