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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri otomotif menjadi salah satu industri yang diunggulkan di 

Indonesia. Perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun semakin meningkat 

dan bergerak sangat cepat. Hal ini didukung oleh keadaan dimana saat ini 

kendaraan bukan lagi menjadi hal mewah melainkan menjadi hal wajar yang harus 

dimiliki untuk penunjang aktivitas sehari-hari atau bahkan sudah menjadi gaya 

hidup masyarakat. Oleh karena itu industri otomotif saling bersaing dalam 

mendapatkan pangsa pasar yang luas. Karena hal tersebut permasalahan dan risiko 

bisnis ada di dalam setiap keputusan strategi perusahaan yang diambil harus 

mampu dihadapai dan diminimalisasi agar perusahaan dapat terus bertahan dalam 

pangsa pasar. Seperti halnya perusahaan General Motor di Indonesia bangkrut 

karena kalah bersaing dengan industri otomotif Jepang dan Korea Selatan 

(Wijaya, 2015) 

Putri (2011) menyatakan bahwa persaingan yang semakin ketat dalam 

industri otomotif menjadikan masing-masing perusahaan besar menguasai pangsa 

pasar di Indonesia, seperti Toyota dan Honda berusaha mempertahankan kesetiaan 

pelanggannya atau customer loyalty. Loyalitas sangatlah diperlukan dalam 

menjalankan sebuah bisnis, dikarenakan pelanggan yang puas akan melakukan 

pembelian ulang pada waktu yang akan datang dan memberitahukan kepada orang 

lain atas apa yang telah dirasakannya. Perusahaan harus mampu bersaing dalam 

persaingan pasar, mampu bersaing dan menguasai pasar dengan produk 
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kompetitor agar perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan hidup (going 

concern). 

  Dalam dunia bisnis perusahaan sering mengalami kegagalan dalam 

persaingan pasar yang mengakibatkan perusahaan tidak mencapai target penjualan 

yang telah ditargetkan. Semakin tinggi persaingan antar perusahaan maka akan 

mengakibatkan semakin tinggi juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan sehingga berpengaruh pada profitabilitas perusahaan, sehingga 

perusahaan akan mengalami kerugian. Terdapat beberapa penyebab perusahaan 

kalah bersaing dalam persaingan pasar sehingga menyebabkan financial ditress 

yang menjadi awal penyebab perusahaan mengalami kebangkrutan.Tanda-tanda 

kebangkrutan perusahaan seharusnya bisa dikenali jika manajemen mempunyai 

suatu alat untuk memprediksi kebangkrutan sejak dini. Salah satu metode yang 

digunakan untuk memprediksi kebangrutan adalah analisis diskriminan yang 

kemudian di kenal dengan metode Z-score yang di perkenalkan oleh Eldward L 

Altman  (Putro,2013). 

Dalam mendeteksi kebangkrutan rasio keuangan yang digunakan adalah 

rasio keuangan yang berasal dari informasi di dalam Neraca dan Laporan Laba 

Rugi, lebih ditekankan pada rasio yang mencerminkan kinerja asset dan ekuitas 

perusahaan dalam mencapai laba dan proporsi hutang terhadap aktiva. Metode 

Altman Z-Score memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode prediksi 

kebangkrutan lainnya. Kelebihan metode ialah menggunakan rasio solvabilitas. 

Selain itu rasio-rasio yang dimiliki oleh  Z-Score  telah mencakup penilaian 

internal dan eksternal perusahaan, dalam hal ini adalah rasio nilai pasar saham 
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terhadap total hutang yang masuk ke dalam metode Altman  Z-Score. Peneliti 

hanya memakai model prediksi Altman karena kelebihan metode tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

kebangkrutan perusahaan menggunakan meode Altman (Z-Score) dengan judul: 

“Analisis Prediksi Potensi Kebangkrutan dengan Menggunakan Model 

Altman (Z-Score) pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diungkapkan 

dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana potensi kebangkrutan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 

menggunakan model Altman (Z-score) ?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sekaligus 

mendeskripsikan mengenai potensi kebangkrutan perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016 dengan 

menggunakan model Altman (Z-score). 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Untuk peneliti selanjutanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk bahan perbandingan dalam mengkaji masalah yang sama 
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sehingga segala kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki dan 

disempurnakan pada penelitian yang selanjutnya. 




