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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya perkebunan 

yang melimpah, terutama untuk kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit 

dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Minyak kelapa sawit merupakan 

salah satu minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di dunia, 

mengingat harganya yang murah dan lebih aman untuk dikonsumsi. Hasil olahan 

minyak kelapa sawit dapat berupa produk makanan, kosmetik, produk 

kebersihan dan biofuel atau biodiesel.  

Prosentase pertanian kelapa sawit di Indonesia, 65% berada di wilayah 

Sumatera, 25% di wilayah Kalimantan dan sisanya berada di wilayah Jawa dan 

Sulawesi. Suhu yang hangat serta curah hujan yang tinggi menyebabkan pohon-

pohon kelapa sawit tumbuh subur di wilayah Indonesia. Berdasarkan data 

statistik wilayah perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan wilayah 

perkebunan paling luas dibandingkan pekebunan lain, seperti kopi, karet, coklat, 

teh, kina, tebu, dan tembakau (Badan Pusat Statistik, 1995 - 2014).  Industri 

kelapa sawit merupakan salah satu kunci bagi perekonomian di Indonesia, hal ini 

dapat meningkatkan devisa Negara karena sebagian besar produknya diekspor ke 

Negara Belanda Singapura, India, RRT, selain itu industri kelapa sawit dapat 

mengurangi angka pengangguran yang ada.  

Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 2008 industri kelapa sawit terus 

mengalami peningkatan commoditi price, sampai di awal tahun 2009 hingga 
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sekarang mengalami fluktuasi bahkan harga pasaran minyak kelapa sawit di 

tahun 2015 mulai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.  

Menurunnya commoditi price dalam hal ini disebabkan karena jatuhnya harga 

minyak mentah dunia yang saat ini sudah menyentuh level US$30/barel. Apabila 

minyak mentah dunia mengalami kemerosotan maka akan membawa dampak 

pada menurunnya CPO di Indonesia, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan bahwa, "Banyak spekulasi berkembang 

penyebab utama dari harga yang sulit terkerek disebabkan jatuhnya harga 

minyak mentah dunia yang saat ini sudah menyentuh level US$30/barel," 

(Bisnis, 20 Januari 2016). Menurunnya harga sawit akan berdampak pada 

terpuruknya perekonomian petani sawit serta penurunan devisa negara, hal ini 

juga akan menurunkan profitabilitas perusahaan pengolah produk hasil olahan 

sawit.  

Apabila profitabilitas perusahaan pengolah sawit secara berangsur-angsur 

menurun maka banyak pihak mengalami kerugian, tidak hanya dari pemerintah 

akan tetapi petani dan bahkan perusahaan pengolah produk sawitpun akan 

merasa terancam. Oleh karena itu, seorang manajer perusahaan harus lebih 

cekatan dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan 

perusahaannya dari kondisi semacam itu. Apabila tidak ada penanganan secara 

cepat dan tepat maka financial distresss yang berujung pada kegagalan akan sulit 

untuk dihindari, dan operasional perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.  

Perusahaan yang beroperasi dalam waktu tertentu terpaksa mengalami 

kondisi financial distresss, dikarenakan masalah-masalah yang ada di dalam 

perusahaan ataupun di luar perusahaan tidak dapat tertangani dengan baik. 
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Informasi yang berkaitan dengan data keuangan historis seperti laporan 

keuangan perusahaan sangat dibutuhkan oleh para investor maupun kreditur 

perusahaan dalam hal pengambilan keputusan investasi. Masalah yang dihadapi 

perusahaan industri kelapa sawit ini menyebabkan investasi berada pada ketidak 

pastian. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut dalam hal pengambilan 

keputusan demi penyelamatan perusahaan dari ancaman financial distresss baik 

oleh manajer, investor maupun kreditur perusahaan. 

Kondisi penjualan perusahaan perkebunan kelapa sawit mulai dari tahun 

2010-2014 terus mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak di seimbangi 

dengan peningkatan laba di masing-masing perusahaan. Perusahaan Astra Agro 

Lestari,Tbk mencatat penurunan laba 92,3% dibanding tahun-tahun sebelumnya, 

perusahaan Sinarmas Agro Resources And Technology,Tbk mengalami kondisi 

yang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2012 dan mengalami 

penurunan di tahun berikutnya., sementara itu pada perusahaan Jaya Agra 

Wattie,Tbk terus mengalami penurunan mulai dari 2012-2014, hal ini dilihat dari 

laba setiap tahun yang diperoleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang 

diterbitkan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Untuk memprediksi 

financial distresss setiap tahun dapat ditentukan oleh berbagai variabel yang 

mempengaruhinya seperti liabilitas, ekuitas, aktiva, dan lain sebagainya yang 

terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

model diskriminan Altman. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penelitian tentang 

“Analisis Altman Z-Score untuk Memprediksi Financial distresss pada 

Perusahaan Industri Perkebunan Kelapa Sawit yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2014“ layak untuk dilakukan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Altman Z-Score perusahaan Industri Perkebunan Kelapa Sawit 

mana yang dapat dikelompokkan kedalam perusahaan aman, grey area dan 

perusahaan yang bangkrut sesuai dengan tabel analisis cross section selama 

periode 2010-2014?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mengambil tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Untuk menguji perusahaan Industri Perkebunan Kelapa Sawit mana yang 

dapat dikelompokkan kedalam perusahaan aman, grey area dan perusahaan 

yang bangkrut sesuai dengan tabel analisis cross section selama periode 

2010-2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas peneliti mengambil manfaat penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk menbandingkan antara teori 

yang ada dan aplikasinya di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, informasi serta dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian di masa yang akan datang. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini tingkat kebangkrutan perusahaan dapat 

diprediksi dengan menerapkan metode Altman Z-Score pada Perusahaan 

Industri perkebunan kelapa sawit. 

 




