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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun semakin meningkat dan 

bergerak sangat cepat, dimana dapat kita lihat bahwa industri otomotif pada saat 

ini seakan menguasai daerah pemasaran di negeri ini. 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, karena kebanyakan setiap rumah 

pasti memiliki setidaknya satu atau bahkan lebih kendaraan bermotor atau mobil. 

Oleh karena itu, semua perusahaan otomotif bersaing untuk mendapatkan pangsa 

pasar yang luas sehingga setiap perusahaan otomotif mau tidak mau harus berani 

mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan tersebut. 

Persaingan yang semakin ketat dalam industri otomotif menjadikan masing-

masing perusahaan besar yang merajai pangsa pasar 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 

(Putri, 2011).  

Selain itu, menurut Johny Darmawan, ketua III Gaikindo di kantor 

kementrian perdagangan (media cetak, Juli 2015) menjelaskan bahwa laju 
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penjualan sektor otomotif roda empat di indonesia terus menurun, diperkirakan 

penjualan mobil hanya mencapai 1 juta unit sepanjang 2015 dari yang awalnya 

sebanyak 1,1 juta unit (m.news.viva.co.id). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan subsektor otomotif dan komponen saat ini diperkirakan sangat rentan 

mengalami kebangkrutan. 

Seiring perkembangan zaman, permasalahan selalu datang dan resiko selalu 

ada disetiap keputusan yang diambil untuk memajukan perusahaan. Perusahaan 

harus menciptakan produk yang mampu menguasai pasar dan mampu bersaing 

dengan produk kompetitor agar perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup atau going concern perusahaan.  

Semakin tinggi persaingan antar perusahaan maka akan mengakibatkan 

semakin tinggi juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga 

berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Perusahaan akan mengalami 

kerugian, jika perusahaan tersebut tidak dapat bertahan atau tidak dapat menjual 

produknya dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

yang dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kondisi financial 

distress atau terancam kebangkrutan. 

Potensi keberlangsungan hidup perusahaan kedepan ini dapat dinilai dari 

kondisi kebangkrutan. Agar kelangsungan hidup suatu perusahaan tetap terjaga, 

maka pihak manajemen juga harus melihat dari unsur keuangan. Secara umum 

kinerja suatu perusahaan ditunjukkan dalam laporan keuangan yang 

dipublikasikan, karena unsur keuangan yang tidak sehat dapat mengakibatkan 

suatu perusahaan mengalami kebangkrutan (Batubara, 2011). 

http://m.news.viva.co.id/
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Dalam penelitian ini kondisi kebangkrutan diukur dengan melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya 

dengan menggunakan alat analisis diskriminan Altman (Z-Score) yang berfungsi 

untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan dengan tingkat ketepatan 

prediksi mencapai 95%, dimana model ini menggunakan lima rasio keuangan 

yang dianggap paling berkontribusi dalam memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan (Hanafi & Abdul, 2003). 

Hasil dari model analisis kebangkrutan ini nantinya dapat dijadikan sebagai 

peringatan dini bagi perusahaan untuk mengantisipasi kegagalan bisnis (tanda-

tanda kebangkrutan). Semakin awal ditemukannya indikasi kebangkrutan tersebut, 

maka semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa 

melakukan perbaikan-perbaikan dengan mengambil langkah-langkah strategis 

untuk menghadapi jika kebangkrutan benar-benar menimpa perusahaan dan 

melakukan tindakan korektif demi keberhasilan perusahaan dimasa yang akan 

datang.  

Tambunan, dkk (2014) menjelaskan bahwa tingkat keakuratan metode 

Altman (Z-Score) tinggi karena sejalan dengan kinerjanya yaitu membandingkan 

perusahaan yang belum bangkrut, dengan perusahaan yang telah dinyatakan 

bangkrut. 

Putri (2011) menjelaskan bahwa model Altman (Z-Score) tersebut dapat 

diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada 

perusahaan Automotive and Alliances yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya 

pada periode 2008-2010 dengan sampel sebanyak 17 perusahaan masuk dalam 
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dua kategori yaitu kategori sehat dan financial distress (rawan), dimana sebanyak 

10 perusahaan yang masuk dalam kategori financial distress dan 7 perusahaan 

masuk dalam kategori sehat.  

Didukung dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan 

bahwa metode Altman (Z-Score) dapat dijadikan sebagai salah satu alat prediksi 

kebangkrutan perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali 

dengan judul: “Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Menggunakan Model 

Altman (Z-Score) pada Perusahaan Subsektor Otomotif dan Komponen yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana potensi kebangkrutan perusahaan subsektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010-2014 dengan menggunakan model Altman (Z-score). 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak terlalu meluas, maka batasan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 
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2. Perusahaan yang konsisten menyajikan dan mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap dalam bentuk Rupiah dan telah diaudit pada periode 

31 Desember 2010-2014. 

3. Menggunakan metode pengukuran dengan alat analisis model Altman (Z-

score). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan mengenai 

potensi kebangkrutan perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014 dengan 

menggunakan model Altman (Z-score).  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada: 

1. Manajemen perusahaan, dalam memberikan gambaran mengenai keadaan 

keuangan perusahaan dan dapat dijadikan sebagai early warning system agar 

perusahaan segera melakukan tindakan korektif untuk kemajuan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

2. Penulis, untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas analisis rasio 

keuangan dengan menggunakan model Altman (Z-Score) sebagai alat prediksi 

kebangkrutan perusahaan. 
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3. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

bahan perbandingan dalam mengkaji masalah yang sama sehingga segala 

kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan 

pada penelitian yang selanjutnya. 


