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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan pada umumnya merupakan sebuah organisasi yang  mencari 

keuntungan sebagai tujuan mereka walaupun harapan tersebut tidak tercapai 

kemakmuran untuk seluruh anggota menjadi tujuan lainnya (Gitosudarmo, 2002). 

Perusahaan merupakan sebuah wadah yang didirikan oleh individu atau lembaga 

dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Weston, 

1993). Lebih dari itu masih ada tujuan lain yang lebih penting yaitu untuk dapat 

terus bertahan dan kuat dalam persaingan, mengalami perkembangan serta dapat 

melaksanakan fungsi atau sumbangsih lainnya di masyarakat. 

Harahap (2002) menyatakan bahwa prinsip going concern (kelangsungan 

usaha) beranggapan bahwa perusahaan dapat terus melaksanakan operasinya 

selama proses penyelesaian proyek, perjanjian dan kegiatan yang masih akan terus 

berlangsung. Perusahaan dianggap tidak akan berhenti, ditutup atau dilikuidasi 

dimasa yang akan datang. Perusahaan akan selalu beroperasi dan hidup dalam 

jangka waktu yang tidak terbatas. Kemakmuran banyak diartikan sebagai sebuah 

bentuk dari kesejahteraan, dan kesejahteraan merupakan nilai sekarang dari 

perusahaan terhadap prospek di masa depannya. Nilai masa depan merupakan 

bentuk dari keberlanjutan usaha bagi suatu perusahaan. Keberlanjutan usaha dapat 

dicapai, bila dapat mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal 

mungkin sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara efektif. 
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Keberlanjutan dari usaha sangat penting baik bagi perusahaan maupun para 

investor. 

Salah satu dampak dari krisis moneter adalah ditutupnya sejumlah 

perusahaan karena tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan-perusahaan tersebut disebabkan oleh 

dua hal, pertama yaitu kegagalan ekonomi dan yang kedua yaitu kegagalan 

keuangan. Kegagalan ekonomi berkaitan dengan ketidakseimbangan antara 

pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, kegagalan ekonomi juga bisa disebabkan 

oleh biaya modal perusahaan yang lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis 

investasi. 

Perusahaan dikategorikan gagal keuangan jika perusahaan tersebut tidak 

mampu membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan atau pada saat 

jatuh tempo meskipun total aktiva melebihi total kewajibannya (Weston dan 

Brigham, 1993). Jatuh bangunnya perusahaan merupakan hal yang wajar. Kondisi 

yang membuat para investor dan kreditor khawatir jika perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress) yang mengarah pada kebangkrutan 

perusahaan. 

Tingkat kekhawatiran investor ini makin bertambah dengan munculnya 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang 

mengatur kepailitan. Menurut Perpu No. 1, debitur yang terkena default (gagal 

bayar) dapat dipetisikan bangkrut oleh dua kreditur saja. Resiko kebangkrutan 

bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, 

dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan bersangkutan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat 

penting untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang 

dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah 

dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. 

Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi lain 

yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis laporan 

keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan tersebut meliputi perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan. Terjadinya likuidasi atau kebangkrutan pada sejumlah perusahaan tentu 

saja akan menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemilik 

maupun karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak 

akan menimbulkan masalah yang lebih besar kalau proses kebangkrutan pada 

sebuah perusahaan dapat diprediksi lebih dini. Adanya tindakan untuk 

memprediksi terjadinya kebangkrutan tersebut, tentu saja akan dapat menghindari 

atau mengurangi resiko terjadinya kebangkrutan tersebut. 

Secara empiris prediksi kebangkrutan atau likuidasi ini dapat dibuktikan, 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan. Salah satu analisis mengenai kebangkrutan ialah Analisis 

diskriminan yang dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan 

dua sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. 

Sektor industri makanan dan minuman yang belakangan ini menjadi bahan 
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perbincangan di dunia industri yang banyak menjadi bahan pro dan kontrak di 

masyarakat sangat menarik untuk di jadikan obyek dalam penelitian.  

Sejak krisis global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008, hanya 

industri makanan dan minuman yang dapat bertahan. Permintaan pada sektor 

tersebut tetap tinggi. Industri makanan dan minuman adalah yang paling baik dan 

bertahan pada krisis global. Industri tersebut dapat bertahan tidak bergantung pada 

bahan baku ekspor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik. Selain 

itu, karakteristik masyarakat cenderung gemar berbelanja makanan, ikut 

membantu mempertahankan. Beberapa kondisi ini menjadikan saham pada 

industri makanan dan minuman banyak diminati para investor 

(www.kompas.com). Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam 

terutama tentang analisis prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Z- 

Score untuk mengukur tingkat kebangkrutan pada perusahaan makanan dan 

minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan bahan masukan dan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan makanan dan minuman mengenai akan 

terjadinya kebangkrutan agar dapat mengambil langkah pengambilan keputusan 

serta melakukan persiapan dan perbaikan kinerja melalui strategi yang cepat dan 

tepat guna peningkatan nilai perusahaan dimasa depan. Penelitian ini juga dapat 

menjadi masukan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Para 

investor dapat berpikir ulang agar tidak langsung masuk ke saham makanan dan 

minuman. Bila industri mengalami kebangkrutan maka investor dapat menarik 

diri untuk tidak melakukan investasi. 
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Melalui analisis terhadap prediksi kebangkrutan maka dapat digunakan 

sebagai dasat dalam penentuan kegiatan investasi yang dilakukan sehingga 

keputusan yang ditetapkan benar-benar memberikan jaminan atau dukungan 

dalam upaya untuk memaksimalkan kegiatan investasi yang dilakukan. Melalui 

analisis prediksi kebangkrutan juga dapat digunakan dasar dalam upaya untuk 

menjadikan kegiatan investasi yang dilakukan benar-benar memberikan hasil 

secara mamksimal sesuai dengan harapan investor. Berdasarkan pemikiran-

pemikiran tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Prediksi 

Kebangkrutan Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia” 

. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana memprediksi 

kebangkrutan pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan metode Z-score? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah perusahaan makanan dan 

minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan 

dari tahun 2011-2014. Alat yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

adalah analisis diskriminan atas dasar metode Z-score. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui prediksi kebangkrutan pada 

perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap 

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan 

yang dijadikan acuan pengambilan keputusan. 

b. Untuk menambah wawasan dalam bidang manajemen keuangan dengan 

cara memakai salah satu model memprediksi kebangkrutan dalam 

pelaksanaannya di dunia nyata. 

c. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai salah satu referensi dan 

perbandingan untuk penelitian lebih lanjut, terutama penelitian yang 

berkaitan atau sejenis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


