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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan diawali dengan kondisi financial 

distress pada perusahaan tersebut. Tetapi, jika perusahaan yang sedang mengalami 

kondisi financial distress belum dapat dipastikan akan diakhiri dengan kebangkrutan. 

Hal ini bergantung pada kemampuan sebuah perusahaan untuk mencegah dan 

mengatasi kondisi financial distress yang akan mengarah pada kebangkrutan. 

Kebangkrutan terjadi apabila perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban 

yang jatuh tempo baik dari aktivitas operasi perusahaan saat ini atau dari pembayaran 

wajib perusahaan. 

Financial distress adalah tahap penurunan  kondisi keuangan yang dialami 

oleh suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Prediksi financial distress 

tidak hanya diterapkan di perusahaan yang memiliki kondisi tertentu, tetapi juga 

perusahaan yang memiliki kondisi baik ataupun kondisi buruk, karena tujuan 

financial distressadalah sebagai sistem early warning agar perusahaan dapat 

mengambil tindakan dalam menghindari dan memperbaiki sistem keuangan (Nindita 

et all, 2014). 

Terdapat tiga bidang keuangan yang saling berkaitan, pertama, money and 

capital market, yang berhubungan dengan pasar sekuritas dan lembaga keuangan. 

Kedua, investment, yang berfokus pada keputusan-keputusan investasi yang dibuat 
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baik oleh investor individu ataupun kelembagaan ketika memilih surat berharga untuk 

portofolio investasi. Ketiga adalah financial management atau keuangan (Brigham 

dan Houston 2006, dalam Adhitama:2016) 

Financial distress merupakan kesulitan dana baik dalam arti dana dalam 

pengertian kas atau pengertian modal kerja. Sebagian asset liabilitysangat berperan 

dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena financial distress. Untuk 

mengetahui sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (financial 

distress) dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dilihat dari kinerja 

keuangan yang dipublikasikan dalam laporan keuangan. 

Salah satu perusahaan maskapai terbesar pada tahun 2013 mengalami pailit, 

yaitu Batavia Air. Penyebab bangkrutnya maskapai ini adalah tidak bisa membayar 

utang yang mencapai Rp 2,5 triliun karena force majeur. Salah satu penyebab utang 

tersebut disebabkan Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari International Lease 

Finance Corporation (ILFC) untuk angkatan haji, namun tidak mampu melakukan 

pembayaran (www.liputan6.com) 

PT. Lion Air salah satu perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia 

mengalami kerugian tahun 2017 diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat. 

Maskapai penerbangan lainnya seperti Garuda Indonesia Persero juga pernah 

mengalami kerugian di tahun yang sama dikarenakan peningkatan biaya operasional 

yang dipengaruhi kenaikan biaya perawatan, serta imbas dari naiknya harga minyak 

dunia. Penyebab lainnya adalah kasus suap mantan direktur utama Garuda Indonesia 

serta kisruh internal perusahaan yang diketahui publik (www.cnnindonesia.com). 

http://www.cnnindonesia.com/
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Selama tahun 2018, PT Garuda Indonesia memiliki total utang perseroan 

sebesar USD 3,46 miliar melonjak dari total hutang tahun 2017 sebesar USD 2,83 

miliar. PT Garuda menyisil hutang avtur kepada Pertamina dengan total hutang Rp 2 

triliun (www.merdeka.com). Ini menunjukkan bahwa jika pendapatan sedikit lebih 

tinggi sedangkan hutang sangat besar akan menyulitkan perusahaan ditambah dengan 

beban bunga yang akan dibayarkan seperti PT Berlian Laju Tanker yang disuspensi 

pada awal tahun 2012 dikarenakan perusahaan diputuskan tidak mampu membayar 

pinjaman perbankan dan obligasi sehingga perusahaan melakukan restrukturisasi 

utang (www.wartaekonomi.com). 

Pada periode Januari-September tahun 2018, perusahaan penerbangan AirAsia 

juga mengalami kerugian sebesar Rp 639 Miliar dikarenakan harga avtur naik yang 

membuat beban perusahaan meningkat (www.cnbcindonesia.com).Pada tahun 2018 

kuartal III, perusahaan Taksi Express juga mengalami kerugian sebesar Rp 538 Miliar 

disebabkan turunnya pendapatan, naiknya beban-beban perusahaan, asset yang 

menurun serta liabilitas yang meingkat. Turunnya pendapatan yang membuat 

bengkaknya beban-beban dikarenakan kompetesi dengan transportasi online yang 

lebih mudah digunakan (www.cnnindonesia.com). 

Pada tahun yang sama, sektor transportasi lainnya yaitu PT Pelayaran 

Nasional Bina Buana Raya Tbk mengalami kerugian disebabkan turunnya pendapatan 

tiap tahun, meningkatnya beban perusahaan seperti meningkatnya biaya pemeliharaan 

kapal yang sudah tua (www.investasi.kontan.co.id). 

http://www.cnbcindonesia.com/
http://www.cnnindonesia.com/
http://www.investasi.kontan.co.id/
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Beberapa fenomena di atas, menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan 

belum teratasi sehingga kebangkrutan sangat mudah terjadi.Financial distress terjadi 

sebelum kebangkrutan. Salah satu cara yang digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan tersebut adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

Financial distressadalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa 

dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan (Hapsari 

2012). Financial distressmerupakan kondisi ketika keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis. Untuk menghindari munculnya financial distresspada 

perusahaan, perlu adanya suatu sistem yang dapat memberikan peringatan dini akan 

adanya masalah keuangan yang mengancam perusahaan. Model prediksi 

kebangkrutan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial 

distresskarena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi 

dan memperbaiki kondisi keuangan sebelum sampai pada kebangkrutan 

(Nugroho,2012). 

Model-model yang digunakan untuk memprediksi financial distress 

Ada beberapa model untuk memprediksi financial distress, diantaranya : 

Model Zmijewski dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1983 yang 

merupakan riset selama 20 tahun. Zmijewski melakukan pengukuran dengan sampel 

75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai tahun 

1978. Model Zmijewski digunakan untuk kasus yang lebih menekankan pada 

leverage ratio sebagai indikator kesulitan keuangan.Model Zmijewski dapat 
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digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Wulandari dkk, 

2014). 

Model Springate diteliti oleh Gordon L.V Springate pada tahun 1978 yang 

pada awalnya menggunakan 19 rasio keuangan namun setelah melakukan pengujian 

Springate mengambil 4 rasio.Model Springate dapat digunakan untuk memprediksi 

kesulitan keuangan perusahaan (Wulandari dkk, 2014). 

Model Grover diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang 

terhadap model Altman Z-Score yang dilakukan oleh Jeffrey S. Grover pada tahun 

1968. Sampel yang digunakan dalam penelitian Grover sama dengan sampel 

penelitian Altman dan menambahkan 13 rasio keuangan baru. Sampel yang 

digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 

perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996.Model Grover dapat 

digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Prihatini & Sari, 

2013). 

Model Altman Z-Score dianalisis oleh Altman pada tahun 1968 yang hanya 

menganalisis perusahaan publik dan manufaktur. Model Altman Z-Score melakukan 

modifikasi pada tahun 1995 yang bisa digunakan untuk perusahaan nonpublik 

(private).  Model Altman dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan 

perusahaan (Wulandari dkk, 2014). 

Model Ohlson Y-Score(1980), terinspirasi oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya, juga melakukan studi mengenai Financial Distress. Namun ada beberapa 

modifikasi yang dia lakukan dalam studinya dibanding penelitian-penelitian 
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sebelumnya. Model yang dibangun Ohlson memiliki 9 variabel yang terdiri dari 

beberapa rasio keuangan. Model Ohlson dapat digunakan untuk memprediksi 

kesulitan keuangan perusahaan (Wulandari dkk, 2014). 

Analisis kebangkrutan Fulmer yang dilakukan pada tahun 1984 dengan 

mengevaluasi 40 rasio keuangan yang diaplikasikan pada sampel 60 perusahaan, 30 

gagal dan 30 sukses. Fulmer melaporkan 98% akurat pada perusahaan satu tahun 

sebelum gagal dan 81% akurat lebih dari satu tahun sebelum kebangkrutan. Menurut 

Model Fulmer dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan 

(Wulandari dkk, 2014). 

George Foster dalam bukunya yang berjudul “Financial Statement Analysis” 

melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan perusahaanperusahaan kereta 

api di Amerika Serikat periode 1970-1971. Semula ia menggunakan Univariate 

Models dengan menggunakan dua variabel rasio secara terpisah, yaitu Transportation 

Expense to Operating Revenue Ratio (TE/OR Ratio) dan Time Interest Earned Ratio 

(TIE Ratio). Karena terdapat kesalahan pada model tersebut Foster kemudian 

mencoba menerapkan sampel perusahaan yang sama untuk dianalisis dengan 

Multivariate Models.Model Foster dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan 

keuangan perusahaan (Wardhani, 2007) 

Model CA-Score (Canadian 1987), model ini dikembangkan dibawah 

pimpinan jean legault university of Quebee di montreal, menggunakan langkah 

Multiple Discriminant Analysis.Model CA-Score tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi financial distress(Wulandari dkk, 2014). 
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Model Zavgren diperkenalkan pada tahun 1985 model ini diperkenalkan 

berdasarkan analisis statistik nonparametrik sebagai bentuk analisis logit ,tidak 

seperti model lainnya yang menggunakan asumsi normal, Zavgren tidak beroperasi 

berdasarkan asumsi normal, karena Zavgren menggunakan analisis logit maka 

metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran berdasarkan 

keakuratan  yang lebih kontras, (Shahdoust, Hanieh, 2016). Model Zavgren dapat 

digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan (Rya dan Gustyana, 

2018). 

Model-model diatas adalah model yang digunakan dalam memprediksi 

financial distress. Model yang digunakan dalam penelitian ini dalam memprediksi 

financial distress yaitu model Zmijewski, Springate dan Grover. Banyaknya 

penelitian yang menggunakan 3 model ini memudahkan penelitian selanjutnya untuk 

mendapatkan informasi yang akan digunakan di penelitiannya. Model Zmijewski, 

Springate dan Grover memiliki 3-4 rasio yang sangat memudahkan penelitian dengan 

kurun waktu yang lama dan sampel yang banyak. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

financial distress yang berjudul “ANALISIS FINANCIAL DISTRESS DALAM 

MELIHAT POTENSI KEBANGKRUTAN PADA PERUSAHAAN DI 

INDUSTRI TRANSPORTASI PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI 

TAHUN 2014-2017”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa 

masalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Zmijewski ? 

2. Bagaimana kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Springate ? 

3. Bagaimana kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Grover ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Zmijewski. 

2. Untuk mengetahui kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Springate. 
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3. Untuk mengetahui kondisi perusahaan transportasi yang konsisten di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2017 menggunakan analisis financial distress model 

Grover. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 

bagaimana Model Zmijewski, Springate, dan Grover dapat memprediksi 

kondisi financial distress. 

2. Secara Praktis 

a. Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi. 

b. Manajer  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk landasan pengambilan 

keputusan sehingga dapat cepat menangani perusahaan saat mengalami 

kesulitan keuangan dan mencegah terjadinya kebangkrutan. 

c. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan 

mengenai kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya terjadi, dan 

membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu : 

Bab I   :  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan 

dengan topik penelitian untuk mendukung pembahasan 

dalam masalah peelitian. 

Bab III  : Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, subyek dan obyek penelitian, data penelitian, 

cara pengumpulan data, populasi dan sampel, variable 

penelitian, dan teknik analisis data.  

BAB IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis terhadap data yang akan diolah 

dengan menggunkan teknik analisis data yang telah 

ditentukan. 

BAB V      :  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


