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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Industri pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi 

nasional. Industri ini dijalankan oleh perusahaan pertambangan yang melakukan 

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) guna dimanfaatkan untuk pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Industri pertambangan menjadi sektor yang 

menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan merupakan salah satu 

sumber pemasukan kas negara yang diterima dari iuran tetap, iuran produksi, dan 

penjualan hasil tambang (Ariska, 2016). Hal tersebut membuat perusahaan 

pertambangan menjadi salah satu penopang utama industri pertambangan nasional 

yang memiliki peran penting dalam perkembangan industri secara umum. 

Perusahaan pertambangan terdiri dari pertambangan batubara, minyak dan 

gas bumi, logam dan mineral lainnya, serta batu-batuan (www.sahamok.com). Dari 

beberapa sub sektor pertambangan tersebut, batubara mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2005 ketika melampaui 

produksi Australia, Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir 

batubara terbesar di dunia dan menjadi eksportir terdepan batubara yang 

kualitasnya sudah diakui. Namun situasi tersebut berubah saat terjadi krisis 

keuangan global pada tahun 2008 yang berdampak terhadap penurunan aktivitas 

ekonomi global. Berdasarkan data dan analisa yang dikumpulkan vibiz research 

center melemahnya perekonomian dunia telah menurunkan permintaan ekspor 

http://www.sahamok.com/
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batubara ke berbagai negara tujuan ekspor utama batubara Indonesia, yakni 

Tiongkok, India, dan Jepang (Sumbayak, 2015).  

Perkembangan industri pertambangan batubara dalam dua tahun terakhir 

kembali menjadi sorotan dalam dunia bisnis karena menurunnya kinerja dari 

perusahaan batubara. Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi di Cina 

serta menurunnya harga jual batubara (Meita, 2015). Perlambatan ekonomi Cina 

yang merupakan mitra dagang yang paling penting bagi Indonesia (Cina 

berkontribusi untuk hampir sepersepuluh dari total ekspor Indonesia) membawa 

dampak negatif, yaitu menurunnya nilai ekspor produk batubara Indonesia karena 

kebijakan baru Cina yang membatasi impor batubara.  

Selain itu, Cina sebagai konsumen energi terbesar dunia sedang berupaya 

untuk mengurangi intensitas penggunaan energi. Cina menargetkan pengurangan 

penggunaan batubara mulai tahun 2017 sebesar 30% dan  mulai mengembangkan 

sumber energi terbarukan karena pencemaran udara sangat parah pernah melanda 

Cina tahun 2008. Dua tahun terakhir ini Cina berusaha mengembangkan energi 

angin, solar panel dan berbagai sumber energi terbarukan lain. Keputusan tersebut 

berdampak pada perusahaan batubara Indonesia yang menggunakan batubara 

sebagai komoditi utama ekspor. 
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Tabel 1.1  

Konsumsi Batubara 2010-2015 

Tahun Produksi 

(Million Tons) 
Ekspor 

(Million Tons) 

Domestik 

(Million Tons) 
Harga 

Batubara 

Acuan (HBA) 

(USD/Ton) 

2010 275 210 65 91,7 

2011 353 287 66 118,4 

2012 412 345 67 95,5 

2013 474 402 72 82,9 

2014 458 382 76 72,6 

2015 425 366 87 60,1 

Sumber : Indonesian Coal Mining Association (APBI) & Ministry of Energy and 

Mineral Resources 

 

Data dari tabel menunjukkan bahwa ekspor batubara pada tahun 2010 hingga 

tahun 2013 terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 402 juta ton dan 

mengalami penurunan pada tahun  2014 hingga 2015 yang mencapai angka 366 juta 

ton akibat kebijakan Cina mengurangi pasokan energi sehingga berdampak pada 

penurunan jumlah ekspor batubara di Cina. Masalah selanjutnya yaitu mengenai 

Harga Batubara Acuan (HBA) yang terus mengalami penurunan dari tahun 2011 

sampai tahun 2015 hingga mencapai nilai 60,1 USD/MT yang semula pada tahun 

2010 seharga 91,7 USD/MT hingga 2011 mengalami kenaikan yang cukup tinggi 

hingga mencapai harga 118.4 USD/MT.   

Menurunnya harga jual batubara merupakan akibat dari kelebihan suplai dan 

kelebihan kapasitas di pasar. Kelebihan suplai di pasar Cina, membuat permintaan 

batubara di Cina menurun sebanyak 22 juta ton pada 2014. Harga Batubara Acuan 

(HBA) yang digunakan Pemerintah Indonesia mengalami penurunan sebesar 27% 

pada 2014. Pada tahun 2015, Harga Batubara Acuan (HBA) terus mengalami 

penurunan karena kelebihan suplai global. Pada bulan Februari 2015, kisaran harga 

batubara sekitar 63 dollar Amerika Serikat (AS) per ton, sementara itu harga 
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batubara Newcastle yang menjadi acuan harga internasional mengalami penurunan 

17% dari tahun lalu. Harga rata-rata batubara menjadi 70,95 dollar AS per ton 

(Indonesia Investment, Maret 2015) 

Krisis mengenai pertambangan yang berkelanjutan disertai menurunnya 

harga batubara, turunnya angka ekspor membuat beberapa perusahaan tambang 

batubara terpaksa ditutup. Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) 

Samarinda, Eko Priatno menyebutkan, dari sekitar 60 perusahaan tambang di 

Samarinda, lebih dari 70% diantaranya sudah kolaps. (Jalil, September 2015). 

Hal di atas menimbulkan kesulitan yang cukup besar terhadap perusahaan 

pertambangan batubara. Perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai 

analisis terutama analisis tentang kebangkrutan untuk memperoleh peringatan awal 

kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda 

kebangkrutan tersebut maka akan semakin baik bagi pihak manajemen. Manajer 

sebagai penanggung jawab perusahaan dituntut bersikap forward looking demi 

keberadaan perusahaan yang mereka pimpin. Pihak manajemen dapat melakukan 

perbaikan agar kebangkrutan tersebut tidak terjadi dan perusahaan dapat membuat 

strategi yang sebaiknya dilakukan jika kebangkrutan benar-benar menimpa 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2003:263). Munculnya berbagai model prediksi 

kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap 

kebangkrutan karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada krisis atau 

kebangkrutan.  
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Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menganalisis prediksi kebangkrutan yang menggunakan berbagai model 

prediksi yang sudah ada. Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah pada penggunaan 4 (empat) model prediksi kebangkrutan, yaitu Altman Z-

Score, Springate, Zmijewski, dan Grover dan objek penilitian yang digunakan yaitu 

perusahaan Pertambangan sub sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan diukur dengan model Altman Z- 

Score, Springate, Zmijewski, dan Grover pada Perusahaan pertambangan sub 

sektor batubara? 

2. Manakah diantara model Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, dan Grover 

yang paling tepat digunakan pada Perusahaan pertambangan Sub sektor 

batubara? 

C. BATASAN MASALAH 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak terlalu meluas, maka batasan 

masalah pada penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan sub sektor batubara 

yang konsisten menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 

dalam bentuk Rupiah dan telah diaudit pada periode 31 Desember 2012-2015. 
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D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan Perusahaan Pertambangan sub sektor

batubara dengan menggunakan model Altman Z-Score, Springate, Zmijewski,

dan Grover.

2. Untuk mengetahui model yang paling tepat diantara model Altman Z-Score,

Springate, Zmijewski, dan Grover sebagai prediksi kebangkrutan Perusahaan

Pertambangan sub sektor batubara.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

kondisi Perusahaan pertambangan sub sektor batubara berupa tanda-tanda awal 

(early warning) adanya kesulitan keuangan yang dapat mengancam operasional dan 

menyebabkan kebangkrutan. Dengan adanya prediksi lebih awal kondisi 

perusahaan maka sangat memungkinkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam pengambilan keputusan. 


