
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi 

menyebabkan dunia usaha mengalami perubahan yang demikian cepat. Hal ini 

membuat perekonomian di Indonesia tidak stabil karena perusahaan yang bersaing 

tidak hanya pesaing lokal, tetapi juga dengan pesaing luar negeri. Setiap perusahaan 

yang didirikan, diharapkan mampu beradaptasi dengan keadaan dan juga dapat 

menjaga kelangsungan hidup pada perubahan yang terus terjadi. Abadi dan 

Ghoniyah (2016) menyimpulkan bahwa setiap perusahaan yang didirikan 

mempunyai tujuan utama, yaitu menghasilkan profit dan kelangsungan hidup. 

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, menyebabkan perusahaan 

yang kalah bersaing akan mengalami kebangkrutan. Prihanthini dan Sari (2013) 

menyatakan bahwa kabangkrutan adalah suatu keadaan dimana suatu entitas tidak 

mampu lagi untuk mengoperasikan perusahaan dengan baik karena mengalami 

kesulitan keuangan yang sudah sangat parah. Kebangkrutan merupakan salah satu 

tantangan besar yang harus diselesaikan oleh suatu perusahaan. Investor dan 

kreditur harus memperhatikan prospek perusahaan dan mempunyai pengetahuan 

tentang kebangkrutan sehingga keputusan yang diambil tidak salah. Jogiyanto 

(2000:392) menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan akan menjadi sinyal 

positif (good news) bagi investor untuk pengambilan keputusan investasi.  

Penelitian ini menggunakan objek penelitian di perusahaan sektor Industri 

Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Pekan ini, 13 Juli 2018 penguatan 



 

 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia dipimpin oleh dua sektor 

utama, yaitu perusahaan jasa sektor Keuangan menguat +1,13% dan perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi menguat +0,81% (http://cnbcindonesia.com/, 

diakses 17 Juli 2018). Para investor banyak yang memilih perusahaan sektor 

Industri Barang Konsumsi karena mempunyai prospek yang baik dan berpeluang 

terus meningkat.  

Meski demikian, perusahaan perlu melakukan berbagai analisis laporan 

keuangan guna mengetahui kondisi keuangan di masa mendatang, hal ini 

diharapkan agar perusahaan dapat mengantisipasi tindakan yang mengarah pada 

financial distress. Adriana et.al. (2012) dalam Prihanthini dan Sari (2013) 

mengungkapkan bahwa  ada pihak yang dirugikan jika suatu perusahaan mengalami 

kebangkrutan yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, 

misalnya pemasok, investor dan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat 

untuk mendeteksi potensi kebangkrutan pada perusahaan.  

Telah banyak penelitian mengenai alat deteksi kebangkrutan sehingga 

muncul berbagai model prediksi kebangkrutan yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk mempediksi kebangkrutan dan untuk memperbaiki kondisi keuangan suatu 

perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan (Endri, 2009). Salah satu model 

prediksi yang sering digunakan saat ini adalah analisis diskriminan Altman. Model 

Altman mengacu pada rasio-rasio keuangan perusahaan. Munawir (2008:103) 

menjelaskan bahwa dengan menggunkan alat analisis berupa rasio ini akan dapat 

memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio pembanding yang 
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digunakan sebagai standar. Nidhi dan Saini (2013) dalam Prihanthini dan Sari 

(2013) menyatakan bahwa keadaan keuangan suatu perusahaan dapat dinilai 

menggunakan rasio keuangan standar. Selain model Altman Z-Score (1968), ada 

banyak jenis model yang dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan 

suatu perusahaan, yaitu model Grover (2001), model Springate (1978), model 

Zmijewski (1983), model Fulmer H-Score (1984), dan lain sebagainya. 

Dari beberapa penelitian dengan menggunakan model prediksi di atas, 

ditemukan perbedaan pada hasil prediksi. Penelitian Andika (2017) menyimpulkan 

bahwa model Zmijewski adalah model terbaik dengan tingkat akurasi 92,16% bila 

dibandingkan dengan model Springate, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Purwanti (2016) menyatakan bahwa model Altman Z-Score lebih tepat digunakan 

dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Prihanthini dan Sari (2013) 

berpendapat bahwa model Grover merupakan model yang paling tepat dan 

memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi dalam memprediksi financial 

distress. Penelitian Meiliawati (2016) menyimpulkan bahwa model terakurat dalam 

memprediksi financial distress adalah model Springate. 

 Dari berbagai model prediksi kebangkrutan maka harus dibandingkan 

untuk mengetahui model mana yang paling baik untuk digunakan. Pada penelitian 

ini penulis ingin meneliti kembali penelitian yang dilakukan oleh Rini Tri Hastuti 

(2015), yang membedakannya adalah adanya penambahan 2 variabel yaitu model 

Zmijewski (1983) dan Fulmer (1984) karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi 

dalam memprediksi kebangkrutan yaitu 92,16% dan 98% serta tidak memakai 

model Ohlson karena memiliki tingkat akurasi rendah 77,9% dan memiliki tingkat 



 

 

error yang tinggi, yaitu 55,56% (tipe error I) dan 17,08% (tipe error II). Dalam 

penelitian Fanny dan Retnani (2017) model Zmijewski merupakan hasil riset selama 

20 tahun yang ditelaah ulang dengan menambah validitas rasio keuangan sebagai 

alat deteksi kebangkrutan. Penelitian Lukman dan Ahmar (2015) model Fulmer 

menggunakan metode analisis step-wise multiple discriminant untuk mengevaluasi 

40 rasio keuangan yang diterapkan pada sampel 60 perusahaan, ditemukan bahwa 

30 perusahaan gagal dan 30 perusahaan berhasil dengan rata-rata ukuran asset 

perusahaan adalah $455.000. Model Fulmer menunjukkan 98% akurat dalam 

mengategorikan perusahaan yang akan mengalami kegagalan dalam jangka waktu 

satu tahun dan tingkat akurasi 81% dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 

sebelum kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI dan periode penelitain yaitu selama 

tahun 2012-2017.  

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Komparasi Model 

Altman Z-Score dengan Grover, Springate, Zmijewski, dan Fulmer H-Score 

dalam Memprediksi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI 2012-2017)”. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian guna untuk 

mempermudah pemecahan masalah. Ruang lingkup pada penelitian ini, antara lain: 

1. Hanya sebatas membandingkan tingkat akurasi antar model prediksi 

kebangkrutan, tidak menciptakan model prediksi baru. 

2. Sampel yang digunakan hanya pada perusahaan sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Tahun penelitian hanya dibatasi, yaitu dari tahun 2012-2017. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian 

di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-Score 

dengan Grover dalam memprediksi financial distress pada perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017? 

2. Apakah terdapat perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-Score 

dengan Springate dalam memprediksi financial distress pada perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017? 

3. Apakah terdapat perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-Score 

dengan Zmijewski dalam memprediksi financial distress pada perusahaan 

sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017? 

4. Apakah terdapat perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-Score 

dengan Fulmer H-Score dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017? 



 

 

5. Manakah model yang paling akurat dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-

Score dengan Grover dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-

Score dengan Springate dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan antara model Altman Z-

Score dengan Zmijewski dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017. 

4. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan model Altman Z-Score 

dengan Fulmer H-Score dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 2012-2017. 

5. Untuk mengetahui model yang paling akurat dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi di BEI tahun 

2012-2017. 

 

 



 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak: 

1. Bagi Akademis dan Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

sebagai bahan referensi untuk penelitian mendatang dan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam 

meminimalkan terjadinya kebangkrutan. 

3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran dan informasi dalam 

bidang keuangan dengan cara memakai salah satu dari metode prediksi 

kebangkrutan yang ada untuk diaplikasikan di dunia nyata. 

 


