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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki harapan menghasilkan 

profit sehingga mampu untuk bertahan dan berkembang dalam jangka  

panjang, yang di kenal dengan istilah going concern. Di asumsikan bahwa 

perusahaan akan  terus hidup dengan harapan  perusahaan tidak akan 

mengalami likuidasi. Oleh karena itu, dalam perkembangan dunia bisnis  yang 

semakin ketat perlu manajemen perusahaan yang dapat mengelola perusahaan 

dengan tepat dan sangat baik sehingga perusahaan dapat terus maju dan 

berkembang dalam jangka waktu yang panjang. 

    Tidak semua perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

bisa saja terjadi sebaliknya dengan resiko kebangkrutan. Rudianto (2013; 252) 

menyatakan bahwa secara umum kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Hal di atas 

tidak selalu menjadi kenyataan di dalam praktiknya. Seringkali perusahaan 

yang telah berjalan dan beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa 

gulung tikar yang diakibatkan oleh financial distress yang akan berujung pada 

kebangkrutan perusahaan. Suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan 

memiliki penyebab yang berbeda-beda dalam setiap satu kondisi ke kondisi 

yang lainnya, kondisi yang lemah dalam financial perusahaan juga dapat 

berujung kebangkrutan usaha.  
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                    Brigham dan Houston 2011; 183 mengatakan bahwa suatu 

perusahaan yang labanya relatif tidak stabil, akan menghadapi peluang 

kebangkrutan yang lebih besar. Perusahaan sebaiknya menggunakan utang 

dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki kesetabilan laba. Perusahaan dengan leverage operasi yang tinggi, 

dan resiko usaha yang lebih tinggi, sebaiknya membatasi penggunaan leverage 

keuangan. Begitu juga dengan perusahaan yang asetnya tidak liquid dan oleh 

sebab itu harus di jual dengan harga yang “miring” dan juga membatasi 

penggunaan pendanaan utangnya. 

Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan adanya kondisi 

keuangan yang buruk (financial distress), dimana perusahaan kesulitan dalam 

menghasilkan laba bersih operasi usaha serta kecilnya arus kas dibandingkan 

dengan hutang jangka panjangnya dari tahun ke tahun, dengan kata lain 

kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan 

operasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu penyebab lain adalah akumulasi 

dari kesalahan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan pun 

khususnya manajemen juga harus dapat mengantisipasi dan mampu membuat 

suatu strategi untuk menghadapi jika kebangkrutan benar-benar menimpa 

perusahaan.  

      Menurut Bambang Riyanto, faktor-faktor penyebab kegagalan usaha 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor internal 

berasal dari dalam perusahaan yang meliputi faktor keuangan dan non 

keuangan terdapat faktor keuangan meliputi kewajiban jangka pendek yang 
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lebih besar dibandingkan dengan aktiva lancar, dan non keuangan yang 

mengakibatkan kegagalan usaha seperti, kurang baiknya struktur organisasi, 

kesalahan membuat keputusan yang berhubungan dengan opersaional dan 

kinerja perusahaan. Faktor eksternal berasal dari luar perusahaan misalnya; 

persaingan yang ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, 

menurunnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan serta turunnya 

harga. 

          Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan merupakan 

salah satu sumber informasi dari posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan pada posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna bagi 

manajemen untuk proses pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai. Data 

keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan analisis 

dalam bentuk rasio-rasio keuangan. 

Bagi investor maupun calon investor perlu mendeteksi tingkat 

kebangkrutan perusahaan, hal ini sangat penting sebelum mereka mengambil 

keputusan dalam berinvestasi maupun tujuan lain seperti pengakusisian 

perusahaan. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mendeteksi potensi 

kebangkrutan yang mungkin akan di alami oleh perusahaan. Alat tersebut 

merupakan analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan ini diperlukan untuk 

memperoleh gambaran maupun peringatan terhadap tanda tanda awal 

kebangkrutan dengan tujuan kebangkrutan tidak benar-benar terjadi. 
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            Analisis kebangkrutan sangat penting dilakukan oleh perusahaan 

terbuka (go public) dengan pertimbangan agar perusahaan dapat menilai 

potensi kebangkrutan, karena akan ada banyak pihak-pihak yang  akan 

mengalami kerugian. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan langsung atau berhubungan langsung dengan perusahaan, 

antara lain adalah investor yang berinvestasi langsung dalam bentuk saham 

maupun obligasi, kreditor yang dirugikan karena terjadinya gagal bayar, 

terlebih pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan karyawan perusahaan 

terkait. Hal di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa suatu 

perusahaan mengalami financial distress yang berujung pada kebangkrutan. 

        Perusahaan yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

mempunyai tanggung jawab moral yang besar atas investor yang telah 

menanamkan modalnya. Kinerja dalam suatu perusahaan juga merupakan hal 

sangat fital, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. 

Seperti salah satu perusahaan yang termasuk dalam sub sektor perdagangan 

besar barang produksi yaitu PT. Asia Nature Resources dan PT. Dayaindo 

Resources Internasional yang mengalami kinerja yang buruk sehingga 

perusahaan ini di anggap bangkrut dan di delisting oleh PT. Bursa Efek 

Indonesia (BEI). BEI menilai bahwa perseroan tidak memiliki 

keberlangsungan usaha (going concern) yang baik kedepannya, maka sesuai 

peraturan nomor 1-1 tentang Penghupusan Pencatatan Efek  (delisting), BEI 

melakukan penghapusan saham. Dalam peraturan itu disebutkan, delisting 

saham oleh bursa salah satunya disebabkan perseroan mengalami kondisi, 
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peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negative terhadap kelangsungan 

usaha perusahaan. Tercatat, tidak menunjukan indikasi pemulihan yang 

memadai. (www.antaranews.com/berita/461541/bei-akan-hapus-saham-asia).                     

          Berdasarkan  uraian latar belakang masalah tentang penghapusan 

perusahaan go public yang disebabkan perusahaan yang tidak dapat 

memperbaiki kondisi kelangsungan usahanya maka seharusnya manajemen 

mengambil langkah atau tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan 

seharusnya dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara analisis 

kebangkrutan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Analisis Diskriminan Sebagai Alat Untuk Memprediksi Tingkat 

Kebangkrutan Pada Perusahaan Sub Sektor Perdaganagan Besar Barang  

Produksi”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Variable apa saja yang berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan 

terhadap kebangkrutan perusahaan? 

2. Perusahaan apa saja yang berpontesi mengalami kebangkrutan? 

C. Batasan Penelitian 

      Agar lebih terarah dalam penelitian ini, maka batasan  penelitian  adalah: 

1. Data yang digunakan dalam adalah laporan keuangan pada tahun 2009-

2011.  

2. Daftar perusahaan yang diteliti hanya dalam sub sektor perdagangan besar  
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barang produksi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui variable yang berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap kebangkrutan perusahaan . 

2. Untuk mengetahui perusahaan mana saja yang memiliki potensi 

kebangkrutan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian.  

1. Bagi investor/ calon investor  

Bagi investor dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pengambilan suatu 

keputusan sebelum menanamkan modal mapun akuisisi pada sebuah 

perusahaan. 

2. Bagi manajemen perusahaan 

Bagi pihak manajemen perusahaan sesegera mungkin mengambil tindakan 

pencegahan kebangkrutan yang dapat dilakukan dengan cara merger 

maupun restrukturisasi keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan gambaran mengenai tingkat pengukuran kebangkrutan 

suatu perusahaan dan sekaligus menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 




