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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi yang terjadi ditengah perekonomian membawa dampak bagi 

dunia usaha di Indonesia. Persaingan semakin ketat antar perusahaan 

menyebabkan perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar dan menjadi yang terbaik diantara yang lain. Perusahaan yang tidak dapat 

menyesuaikan kondisi ini tidak menutup kemungkinan akan mengalami 

penurunan atau bahkan ada yang cenderung mengalami kebangkrutan. Hal ini 

juga berlaku untuk perusahaan pertambangan khususnya pertambangan batubara 

yang ada di Indonesia. Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan keuntungan 

dan menjadi yang terbaik diantara yang lain. 

Dilihat dari segi produksi perusahaan pertambangan batubara, terdapat 

kenaikan setiap tahunnya dimana angka produksi 10 tahun yang lalu hanya 

sebesar 113 juta ton, kemudian meningkat 2 kali lipat pada tahun 2010 menjadi 

219 juta ton. Demikian pula dengan volume ekspor yang terus meningkat, dimana 

ekspor pada tahun 2010 telah mencapai angka 173 juta ton sehingga 

menempatkan Indonesia menjadi salah satu eksportir batubara terbesar didunia. 

Dari yang sebelumnya Indonesia adalah negara eksportir minyak, sekarang telah 

berubah menjadi negara importir minyak dan menyebabkan batubara semakin 

menempati posisi yang sangat penting menggantikan minyak dalam komposisi 

penggunaan energi di Indonesia. Sejalan dengan ekspornya, konsumsi batubara di 

dalam negeri juga mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 25 juta ton 
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menjadi sekitar 40 juta ton pada 2008 dan meningkat sebesar 57 juta ton pada 

tahun 2011. Sebagian besar konsumsi dalam negeri ini diserap oleh sektor 

kelistrikan (PLTU) yang tahun 2007 lalu mengkonsumsi sekitar 35,3 juta ton atau 

sekitar 71,8% dari total konsumsi nasional batubara (sumber: www.esdm.go.id). 

Dengan total cadangan batubara sekitar 21 miliar ton, asumsi cadangan batubara 

yang bisa ditambang maksimal 50 persen, atau 10 miliar ton. Jika total produksi 

meningkat hingga 500 juta ton per tahun, maka dalam 20 tahun cadangan batubara 

habis (sumber: bisnis.tempo.co) 

Pertambangan batubara terbuka seperti kebanyakan di Indonesia sangat 

membutuhkan banyak bahan bakar sebagai sumber energi, semakin meningkat 

produksi batubara semakin banyak pula konsumsi bahan bakar yang digunakan. 

Bahan bakar yang digunakan dalam proses operasi penambangan menggunakan 

solar industri yang didatangkan langsung dari luar negeri melalui kerjasama 

dengan PT. Pertamina. Turunnya harga batubara hingga mencapai level US$ 

95.48 perton atau turun mencapai 21% pada awal tahun 2012 dari yang 

sebelumnya US$ 118.40 pada tahun 2011 dan terus berlanjut sampai awal tahun 

2013 membuat perusahaan-perusahaan batubara menderita kerugian. Rendahnya 

harga jual batubara tidak dapat menutupi biaya operasional perusahaan. Kerugian 

tersebut dapat terjadi karena biaya operasional yang tinggi tidak dapat 

menyesuaikan dengan harga jual batubara. Selama tahun 2008 hingga 2011, 

peningkatan volume ekspor batubara sejalan dengan kenaikan harga di pasar 

internasional, namun kondisi tersebut berbanding terbalik pada tahun 2012, 

ekspor tetap tinggi meskipun harga batubara terus mengalami penurunan. Pada 
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posisi harga batubara yang mengalami penurunan seperti pada tahun 2012 

kesetabilan harga minyak dunia menjadi suatu pengaruh pada tingginya biaya 

operasional perusahaan batubara (sumber : www.minerba.esdm.go.id). Jika harga 

batubara tidak menunjukkan kenaikan, maka keadaan tersebut akan berpengaruh 

pada kondisi keuangan perusahaan.  

Melihat fenomena seperti ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa 

perusahaan batubara ini akan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan 

kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya (Purnajaya dan Merkusiwati 

2014). Kebangkrutan atau kegagalan keuangan terjadi ketika jumlah kewajiban 

melebihi nilai wajar aset atau ketika kewajiban lancar melebihi aktiva lancar 

(Mohammed dan Kim-Soon 2012). Sedangkan menurut UU Kepailitan No. 4 

Tahun 1998, perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan pada keputusan pengadilan 

yang berwenang atau berdasarkan permohonan sendiri jika memiliki 2 atau lebih 

kreditur dan perusahaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utangnya yang 

telah jatuh tempo. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat kenyataan yang terjadi 

saat ini bahwa sebagian besar perusahaan saat ini menggunakan utang untuk 

membiayai operasi sehari-hari, banyaknya jumlah utang, terutama bila 

dibandingkan dengan aset yang dimiliki, adalah faktor utama dalam mempercepat 

kebangkrutan (Şahi̇n dan Altey 2011). 

Kebangkrutan sendiri tidak akan terjadi jika tanpa adanya penyebab dari 

kebangkrutan itu. Berdasarkan penelitian Gamayuni (2011) penyebab 

kebangkrutan dapat berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor 

http://www.minerba.esdm.go.id/


4 

 

internal antara lain kurangnya pengalaman manajemen, kurangnya pengetahuan 

dalam mempergunakan asset dan liabilities secara efektif. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu inflasi, sistem pajak dan hukum, depresiasi mata uang asing, dan 

alasan lainnya. Untuk meminimalisir resiko kebangkrutan, diperlukan suatu alat 

atau model prediksi yang dapat digunakan untuk memprediksi ada atau tidaknya 

potensi kebangkrutan perusahaan (Adriana dan Rusli 2012). Dengan terdeteksinya 

lebih awal kondisi perusahaan, sangat memungkinkan bagi perusahaan, investor 

dan para kreditur (lembaga keuangan) serta pemerintah melakukan langkah-

langkah antisipatif untuk mencegah agar krisis keuangan segera tertangani (Endri 

2009).  

Penelitian mengenai alat deteksi kebangkrutan telah banyak dilakukan 

sehingga memunculkan berbagai model prediksi kebangkrutan yang digunakan 

sebagai alat untuk memperbaiki kondisi perusahaan sebelum perusahaan 

mengalami kebangkrutan. Pradhan (2015) menilai bahwa tindakan untuk 

memperbaiki keadaan keuangan setelah menerima peringatan dini untuk 

kebangkrutan tergantung pada penggunaan kapasitas sektor tertentu dan 

ketersediaan pilihan keuangan perusahaan tersebut. Ada cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui keadaan kondisi keuangan perusahaan yaitu 

menggunakan rasio keuangan yang menjadi alat untuk mendeteksi kebangkrutan 

(Arora dan Saini 2013). Beberapa alat deteksi kebangkrutan yang dapat digunakan 

yaitu model Altman Z-score (1968), model Springate (1978), model Zmijewski 

(1983). 
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Altman pada tahun 1968 mengadakan penelitian untuk menemukan model 

prediksi kebangkrutan yaitu analisis Multiple Diskriminant Analysis (MDA). 

Analisis ini mengkombinasikan beberapa rasio keuangan menjadi satu model 

sebagai pengukur tingkat kesehatan perusahaan yang terdiri empat rasio yang 

kemudian disebut dengan Z-score. Springate (1978) juga menggunakan metode 

statistik dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik matched-pair menggunakan 

2 kriteria, yaitu industri dan besarnya perusahaan (total aset) yang sama dengan 

Altman tetapi sampelnya berbeda. Zmijewski (1983) menggunakan teori yang 

berbeda, yaitu bahwa profitabilitas, dan kondisi leverage perusahaan sebagai 

variabel terpenting dalam memprediksi distress. Metodologi yang digunakan 

Zmijewski menggunakan banyak variabel (multivariate) jenis logit. Metode 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitiannya dipilih secara acak. 

Beberapa penelitian menyimpulkan hal yang berbeda dimana prekditor 

yang terbaik diantara ketiga model prediktor yang dianalisa antara lain model 

Altman Z-score, model Zmijewski dan model Springate. Penelitian Imanzadeh, 

dkk (2011) menyatakan bahwa “model Springate lebih konservatif dibandingkan 

model Zmijewski”. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fatmawati (2012) 

menyimpulkan bahwa “model Zmijewski merupakan prediksi yang lebih akurat 

dibandingkan model Altman Z-score dan model Springate”. Dengan adanya 

perbedaan yang muncul dari setiap hasil penelitian diatas, maka penelitian yang 

akan dilakukan kali ini mengkaji apakah ada perbedaan prediksi kebangkrutan 

dengan ketiga model prediksi yang sering digunakan yaitu model Altman Z-score, 
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model Springate dan model Zmijewski jika di aplikasikan pada perusahaan 

pertambangan batubara yang ada di Indonesia. 

Melihat kondisi tersebut, analisis kinerja keuangan perlu dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja perusahaan pertambangan batubara tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS  MODEL ALTMAN Z-SCORE, 

ZMIJEWSKI, DAN SPRINGATE DALAM MEMPREDIKSI 

KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG 

LISTING DI BEI PERIODE 2011-2014”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan batubara yang 

listing di BEI dengan menggunakan model Altman Z-score? 

2. Bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan batubara yang 

listing di BEI dengan menggunakan model Zmijewski? 

3. Bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan batubara yang 

listing di BEI dengan menggunakan model Springate? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka 

peneliti telah menentukan tujuan penelitian, diantaranya : 

1. Untuk menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan 

batubara yang listing di BEI dengan menggunakan model Altman Z-score 

2. Untuk menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan 

batubara yang listing di BEI dengan menggunakan model Zmijewski 

3. Untuk menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaan pertambangan 

batubara yang listing di BEI dengan menggunakan model Springate 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Akuntansi khususnya 

mengenai kajian perusahaan mengenai analisis model kebangkrutan. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan serta tambahan 

alternatif untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan kontribusi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 

 


