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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi telekomunikasi dari tahun ke tahun semakin

meningkat dan bergerak sangat cepat hal ini didukung oleh semakin canggihnya

alat telekomunikasi serta kebutuhan informasi yang meningkat oleh masyarakat.

Pertumbuhan dunia telekomunikasi ditandai dengan semakin ketatnya persaingan

industri telekomunikasi, dimana ketika satu perusahaan telekomunikasi tumbuh,

maka akan memakan pangsa pasar telekomunikasi lainnya mengakibatkan

peluang bisnis telekomunikasi sangat menjanjikan (Noviyani, 2014). Indonesia

dengan penduduk yang terbanyak nomor 4 di dunia menjadi pasar yang sangat

potensial bagi perusahaan jasa layanan telekomunikasi. Hal tersebut

mengakibatkan persaingan operator seluler saat ini berlomba-lomba menawarkan

paket dengan harga yang murah dan jaringan yang cepat serta mudah diakses di

mana pun berada mulai dari paket telepon, sms (short massages servis), internet,

media social, m-banking dan masih banyak lagi. Saat ini di Indonesia terdapat

tujuh operator layanan telekomunikasi. Operator-operator seluler tersebut adalah

Telekomsel, Indosat, XL Axiata, Hutchinson Tri, Telkom, Smartfren dan Esia.

Dilihat dari banyaknya operator seluler di Indonesia mengakibatkan persaingan

yang tidak sehat misalnya perang harga antar operator satu dengan yang lain dan

operator mengorbankan kualitas jaringan.

Berdasarkan data pertumbuhan jumlah pelanggan operator seluler yang

terdaftar di BEI yaitu Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Smartfren, XL Axiata
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dan Esia menunjukan dari kelima perusahaan tersebut ada 3 perusahaan yang

selalu mengalami  peningkatan jumlah pelanggan selama periode tahun 2010

hingga tahun 2014 yaitu Indosat, Telekomunikasi Indonesia dan Smartfren.

Namun ada 2 (dua) perusahaan yang mengalami penurunan pelanggan selama

periode 2010 hingga tahun 2014 yaitu XL Axiata pada tahun 2012 sebesar sekitar

1 juta pelanggan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2014 sebesar sekitar 900

ribu pelanggan dari tahun sebelumnya. Bakrie Telekom (Esia) juga mengalami

penurun jumlah pelanggan yaitu pada tahun 2012 sebesar sekitar 2,9 juta

pelanggan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2014 sebesar sekitar 400 ribu

pelanggan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan ketatnya persaingan

di bidang perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Meskipun ketatnya persaingan

usaha tidak selalu membuat perusahaan mengalami perkembangan usaha, namun

ada saatnya perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan.

Perusahaan yang tidak mampu mempertahankan kinerjanya lambat laun akan

tersisih dari pesaingnya dan perusahaan tersebut menuju kebangkrutan. Salah

satunya melihat dari indikator kesulitan keuangan perusahaan. Indikator kesulitan

keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan membayar kembali kewajiban

keuangaannya pada saat jatuh tempo yang akan mengakibatkan kebangkrutan

perusahaan (Putra dan Moch, 2014). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan di

ketahui maka semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manejemen dapat

segera memperbaiki sejak awal agar kebangkrutan perusahaan tidak terjadi (Irfan,

2014). Beberapa alat deteksi kebangkrutan yang dapat digunakan yaitu model

Altman Z-score (1968), model Springate (1978), model Zmijewski (1983), dan
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model Grover (2001) yang diciptakan melalui penilaian dan pendesainan ulang

terhadap model Altman. Model Altman yang paling sering digunakan untuk

memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prihanthini dan Sari (2013)

menyebutkan tingkat akurasi tertinggi yang diraih model Grover dengan tingkat

akurasi 100% untuk 10 sampel kemudian disusul oleh model Springate sebesar

90%, model Zmijewski sebesar 90%, dan terakhir model Altman Z-score sebesar

80%. Sedangkan menurut Andy (2015) menyebutkan bahwa model Springate

yang paling cocok untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur di

Indonesia dengan tingkat akurasi 69%, model Altman dan Zmijewski sebesar

53%, dan model Grover sebesar 38%. Dan menurut Noviyani (2014)

menyebutkan model Altman Z-score lebih menggambarkan kondisi perusahaan

yang sesungguhnya dibandingkan dengan model Springate dan Zmijewski.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada

penggunaan 4 (empat) model prediksi kebangkrutan dan objek penilitian yang

peneliti gunakan yaitu perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti termotivasi melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan

Metode Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, Dan Grover (Studi Pada

Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memperoleh rumusan masalah

yaitu:
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Bagaimana tingkat kebangkrutan perusahaan diukur dengan model Altman Z-

Score, Springate, Zmijewski, dan Grover pada Perusahaan Telekomunikasi yang

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah

yaitu:

Untuk menganalisis tingkat kebangkrutan perusahaan menggunakan model

Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, dan Grover pada Perusahaan

Telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Jika dilihat dari tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan

keuangan perusahaan dan yang dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk

perbaikan ke depan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan refrensi bagi

penelitian selanjutnya guna mengembangkan penelitian yang terdahulu dan

sebagai penunjang informasi terkait penelitian model prediksi kebangkrutan.

3. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan informasi tentang keadaan

keuangan perusahaan, sehingga digunakan sebagai bahan dalam mengambil

keputusan investasi dan menentukan kebijakan yang akan dijalankan di masa

depan.


