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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi global menjadikan persaingan antar perusahaan di suatu negara 

maupun negara lain menjadi semakin ketat. Adanya persaingan ketat tersebut 

membuat manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan dan menyesuaikan 

pada keadaan ekonomi global yang terjadi pada saat ini. Indonesia salah satu 

negara yang terkena dampak ekonomi global, perusahaan-perusahaan yang ada di 

Indonesia dituntut untuk mempertahankan pasarnya ataupun meningkatkan 

fundamental manajemennya agar bisa selalu bersaing dengan para pesaingnya. 

Jika perusahaan tersebut tidak bisa mengantisipasi adanya ekonomi global 

maupun menyesuaikan manajemen, maka tidak menutup kemungkinan bagi 

perusahaan itu bisa mengalami kebangkrutan berlaku juga untuk perusahaan 

pertambangan khususnya sub sektor batu bara yang ada di Indonesia yang 

menjadi salah satu sektor usaha yang terkena dampak ekonomi global disertai 

dengan adanya penurunan harga batu bara dan tingginya biaya angkut. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, 

produksi batu bara di daerah jambi turun hingga 40%. Penurunan tersebut karena 

dari 45 perusahaan yang mendapat izin menambang, hanya 9 perusahaan saja 

yang beroperasi. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi 

Jambi, Abdul Salam Lubis menjelaskan, produksi batu bara di Jambi antara 

periode januari hingga Oktober 2015 hanya sebanyak 2,8 juta ton. Jumlah tersebut 

turun drastis jika dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2014 lalu yang 
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mencapai 8,2 juta ton. Banyaknya perusahaan yang memilih menutup 

usahanya adalah karena terpuruknya harga batu bara. Dimana hasil tambang tidak 

sebanding dengan biaya angkut (www.liputan6.com). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga komoditas batu bara 

yang rendah menyebabkan sektor pertambangan kuartal I/2016 mengalami 

kontraksi dan pertumbuhannya minus. Kecuk Suharyanto Deputi Neraca dan 

Analisis Statistik BPS mengungkapkan, sektor yang laris manis di era 2000-an ini 

mengalami minus 0,66%. Hal ini lantaran permintaan batu bara dari negara-

negara importir turun cukup tajam. Salah satu Daftar pertumbuhan ekonomi dari 

sisi produksi menurut data BPS ialah Pertambangan dan penggalian mengalami 

kontraksi (0,66%), karena rendahnya harga batu bara di pasar internasional. Salah 

satu penyebab minusnya sektor pertambangan ini juga disebabkan karena adanya 

UU Minerba yang menetapkan bahwa Indonesia tidak boleh mengirimkan batu 

bara mentah ke luar negeri (www.sindonews.com) 

Melihat fenomena seperti itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan 

akan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress untuk beberapa waktu 

kedepan bahkan bisa berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak bisa 

mengantisipasinya. Financial distress sering kali dapat diartikan sebagai tahap 

yang dekat dengan kebangkrutan yang ditandai dengan adanya ketidak pastian 

profitabilitas perusahaan pada masa yang akan datang. Selain itu, financial 

distress juga didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan sebelum 

terjadinya kebangkrutan (Cahyono, 2013). 

http://www.liputan6.com/
http://www.sindonews.com/
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Permasalahan financial distress sudah menjadi masalah yang umum bagi 

seluruh perusahaan, dikarenakan permasalahan keuangan bisa terjadi pada seluruh 

jenis perusahaan, dan tidak memandang perusahaan itu skala kecil maupun besar. 

Selain itu, permasalahn kesulitan keuangan memiliki dampak yang besar, dimana 

tidak hanya internal perusahaan saja yang mengalami kerugian, tetapi juga 

shareholder dan stakeholder perusahaan juga akan terkena dampaknya  

Kondisi financial distress dapat dikenali lebih awal dengan menggunakan 

suatu model sistem peringatan dini (early warning system). Model ini dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengenali gejala awal kondisi financial distress 

untuk selanjutnya dilakukan upaya memperbaiki kondisi sebelum sampai pada 

kondisi krisis atau kebangkrutan. Sejak dulu, telah ada beberapa peneliti yang 

mengembangkan model prediksi yang mencoba membantu para calon investor 

dan kreditur dalam memilih perusahaan sebagai tempat menaruh dana supaya 

tidak terjebak dalam masalah financial distress tersebut. Model-model tersebut 

antara lain dikemukakan oleh Edward I Altman pada tahun 1946-1984 , Gordon 

L. V. Springate pada tahun 1978, dan Mark Zmijewski pada tahun 1983.   

Dalam penelitian ini kondisi kebangkrutan perusahaan diukur dengan 

analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun–tahun sebelumnya 

dengan menggunakan alat analisis diskriminan yaitu Grover, Altman, Springate, 

dan Zmijewski yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan 

dengan tingkat ketepatan prediksi mencapai 100% untuk Grover, 80% untuk 

Altman, 90% untuk Springate, dan 90% untuk Zmijewski (Prihanthini & Ratna, 

2013).  
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 Hasil dari model analisis kebangkrutan ini diharapkan bisa dapat dijadikan 

sebagai peringatan dini bagi manajemen perusahaan untuk mengantisipasi 

terjadinya financial distress. Semakin awal ditemukannya indikasi kebangkrutan, 

maka semakin baik bagi pihak manajemen perusahaan karena pihak manajemen 

bisa meningkatkan kinerja manajemen dan melakukan tindakan korektif dengan 

memperbaiki permasalahan yang ada dalam perusahaan 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali 

dengan judul: “Analisis Prediksi Financial Distress Dengan Menggunakan Model 

Altman Z-Score, Springate, Dan Zmijewski (Pada Perusahaan Pertambangan Batu 

Bara yang listing di Bursa Efek Indonesia)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prediksi financial distress menggunakan model Altman Z-Score 

pada perusahaan pertambangan batu bara yang listing di BEI 2013–2015 ? 

2. Bagaimana prediksi financial distress menggunakan model Springate pada 

perusahaan pertambangan batu bara yang listing di BEI 2013–2015 ? 

3. Bagaimana prediksi financial distress menggunakan model Zmijewski pada 

perusahaan pertambangan batu bara yang listing di BEI 2013–2015 ? 

4. Apa Trend kondisi keuangan yang dialami perusahaan tambang sektor batu 

bara di Indonesia pada periode 2013-2015? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis prediksi financial distress pada perusahaan 

pertambangan batu bara yang listing di BEI periode 2013-2015 dengan 

menggunakan model Altman. 

2. Untuk menganalisis prediksi financial distresss pada perusahaan 

pertambangan batu bara yang listing di BEI periode 2013-2015 dengan 

menggunakan model Springate. 

3. Untuk menganalisis prediksi financial distress pada perusahaan 

pertambangan batu bara yang listing di BEI periode 2013-2015 dengan 

menggunakan model Zmijewski. 

4. Untuk mengetahui Trend kondisi keuangan yang dialami Perusahaan 

Pertambangan batu bara yang listing di BEI periode 2013-2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada manajemen perusahaan 

Pertambangan Batu Bara tentang kondisi perusahaan sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang. 

b. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada investor maupun calon 

investor dalam mengantisipasi resiko investasi dalam perusahaan 

Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI sehingga bisa menjadi salah 

satu bahan pertimbangan untuk investor dan calon investor mengambil 

keputusan investasi. 



6 
 

2. Secara Akademis 

a. Dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan pertambangan batu bara dan 

memberikan pengetahunan serta wawasan tentang penerapan model-model 

analisis kebangkrutan khususnya manajemen keuangan dan pemahaman 

mengenai efektifitas analisa rasio keuangan dengan menggunakan model 

Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski. 

 

 

 

 

 

  




