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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan didirikan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan 

sehingga mampu untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang 

sangat panjang. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan terus 

bertahan dan diharapkan tidak mengalami likuidasi (Octarie, 2015 dalam Fitria 

Wulandari dkk, 2017:15). Persaingan bisnis yang semakin tinggi, cepat, dan 

kompetitif terjadi diantara berbagai perusahaan tidak hanya dengan perusahaan 

dalam satu negara tetapi juga dengan perusahaan di negara lain. Persaingan 

tersebut disebabkan oleh globalisai ekonomi dan kemajuan teknologi. Oleh karena 

itu, para manajer dituntut untuk memiliki kemampuan pengelolaan perusahaan 

yang lebih baik agar perusahaan bisa bergerak cepat dalam rangka mengantisipasi 

perubahan yang ada. Apabila perusahaan tidak mampu mengantisipasi persaingan 

tersebut, maka akan mengakibatkan pengecilan volume usaha yang pada akhirnya 

mengakibatkan kebangkrutan perusahaan (Fitria Wulandari dkk, 2017:15). 

Industri semen merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Perannya sebagai salah satu komponen utama dalam pembangunan 

infrastruktur dan bangunan menjadikan semen sebagai salah satu tulang punggung 

kemajuan negara (economy.okezone.com). Perusahaan semen di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) terdiri dari 6 perusahaan yaitu PT Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen 
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Indonesia (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan PT Waskita Beton 

Pecast Tbk. 

Permintaan komoditas semen sebenarnya mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

kebijakan Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mengatakan bahwa kapasitas produksi semen 

pada lima tahun terakhir meningkat menjadi 107,4 juta ton per tahun, sementara 

total kebutuhan nasional hanya 66,35 juta ton. Hal itu menyebabkan pasar semen 

nasional tahun tahun ini mengalami kelebihan pasokan (over supply) sekitar 41,05 

juta ton karena peningkatan kapasitas produksi yang melampaui permintaan. 

Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, permintaan semen domestik 

meningkat hampir mencapai 63%. Hanya saja, melejitnya angka produksi tersebut 

tidak mampu mendongkrak angka penjualan. Selain itu, akibat over supply 

tersebut otomatis harga semen akan tertekan. Tercatat harga semen curah turun 

4,56% secara tahunan menjadi Rp 754.068/ton pada tahun 2017. Sedangkan harga 

semen kemasan juga turun 3,57% secara tahunan menjadi Rp 860.158/ton. Ketika 

harga semen melemah, maka keuntungan perusahaan akan menjadi taruhannya. 

Melonjaknya produksi tersebut dikarenakan ada lima pabrik baru yang mulai 

beroperasi, yaitu Pabrik Semen Jawa milik SCG (Siam Cemen Group), Semen 

Merah Putih dari PT Cemindo Gemilang, Semen Bosowa dan Semen Bima, serta 

Semen Tiga Roda (PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk) 

(www.cnbcindonesia.com). 

http://www.cnbcindonesia.com/
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Dapat dikatakan bahwa persaingan industri semen menjadi semakin ketat 

karena banyaknya semen impor yang dengan mudahnya masuk ke pasar 

Indonesia, seperti Siam Cement (Thailand), Anhui Conch Cement (Tiongkok), Jui 

Shin (China), Cement Hippo atau Sun Fook Cement (China) 

(www.cnnindonesia.com). Dalam kondisi yang penuh persaingan, setiap 

perusahaan pastinya ingin mengetahui kondisi keuangan dan memperbaiki kinerja 

perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Begitu juga dengan para 

investor yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan dan kesehatan 

perusahaan sebelum menanamkan dananya. Karena meskipun kondisi keuangan 

perusahaan terlihat baik, ada kemungkinan perusahaan tersebut berpotensi 

mengalami kebangkrutan. 
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Tabel 1.1 

Laba Bersih Perusahaan tahun 2013-2017 (dalam jutaan rupiah) 

Perusahaan Sub Sektor 

Semen Yang Terdaftar 

di BEI 

2013 2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

PT Semen Indonesia 

(SMGR) 

3.890.734 5.559.902 4.521.490 4.521.596 2.014.014 

PT Indocement Tunggal 

Prakarsa (INTP) 

5.218 453.338 264.265 90.841 262.585 

PT Holcim Indonesia 

(SMCB) 

(332.372) 668.355 175.127 (284.584) (758.045) 

PT Waskita Beton 

Precast (WSBP) 

- - - 634.819 1.000.330 

PT Semen Baturaja 

Persero (SMBR) 

312.183 335.954 354.180 259.086 146.643 

PT Wijaya Karya Beton 

(WTON) 

- 116.640 57.631 102.899 119.276 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah. 

Prediksi kebangkrutan sangat penting, karena dapat digunakan sebagai 

peringatan dini yang dapat mengubah seluruh komplikasi dan dapat menghindari 

biaya tinggi yang terkait dengan kegagalan (Niresh J. & Pratheepan T dalam 

Pujianti, 2017:2). Banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi kesulitan 

keuangan yang dialami oleh perusahaan. Pihak internal perusahaan yaitu 

manajemen berkepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Pihak 

eksternal yaitu kreditor berkepentingan dengan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya, sedangkan investor berkepentingan dengan investasi yang 

dilakukan. 
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Meskipun perusahaan terkadang mengalami kenaikan atau penurunan, 

perusahaan harus tetap mengantisipasi agar perusahaan tidak sampai mengalami 

kebangkrutan. Apabila kondisi perusahaan memburuk, maka akan nampak dari 

perkembangan indikator keuangan yang memburuk dari waktu ke waktu. Kondisi 

keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan lainnya. Dengan 

mengadakan analisis terhadap neraca, maka akan dapat diketahui dan diperoleh 

gambaran tentang posisi keuangan. Sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi 

akan memberikan gambaran tentang hasil atau perkembangan usaha perusahaan 

yang bersangkutan (Kriesnawati & Kusumawati dalam Pujianti, 2017:2). 

Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan panduan untuk menilai 

kesulitan keuangan yang akan diderita oleh perusahaan. Indikator pertama adalah 

informasi arus kas sekarang dan arus kas untuk periode mendatang. Sumber yang 

kedua adalah dari analisis posisi dan strategi perusahaan dibandingkan dengan 

pesaingnya. Dan indikator lain yang bisa digunakan untuk menilai kebangkrutan 

perusahaan adalah suatu formula yang dicetuskan oleh Edward Altman yang 

disebut dengan rumus Altman Z-score. Rumus ini dikembangkan untuk 

menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan serta dapat digunakan 

sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Dalam penelitian tersebut, ia 

menemukan lima rasio yang dapat dikombinasikan dalam suatu rumus matematis 

yang akurat dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Hasil perhitungan Z-

Score tersebut dari perusahaan yang diamati dapat diklasifikasikan menjadi 

perusahaan yang sehat, gray area, dan diprediksi bangkrut. Hal menarik tentang 
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Z-score adalah sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran 

perusahaan. Meskipun perusahaan tersebut sangat makmur, apabila nilai Z-score 

menunjukkan nilai yang kurang baik maka perusahaan harus berhati-hati 

(Syilviana dan Titiek Rachmawati, 2016:62). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut serta melihat pentingnya prediksi 

mengenai informasi adanya potensi kebangkrutan perusahaan, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul: “Analisis Z-Score Untuk 

Memprediksi Potensi Kebangkrutan Pada Perusahaan Sub Sektor Semen 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017”. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

perbedaanya terdapat pada sektor perusahaan yang diteliti serta periode penelitian. 

1.2. Ruang Lingkup 

Obyek penelitian pada perusahaan semen di Bursa Efek Indonesia yang 

terdiri dari 6 perusahaan yaitu PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT Semen 

Baturaja (Persero) Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, dan PT Waskita Beton Pecast Tbk dengan 

menggunakan analisis Z-Score. Penelitian ini didasarkan pada data laporan 

keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba-rugi yang dipublikasikan 

Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut mulai tahun 2013-2017. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Analisis tingkat kesehatan suatu perusahaan sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Sehingga manajemen 

perusahaan dapat mempersiapkan tindakan-tindakan preventif sebelum kerugian 

lebih besar terjadi dan bagi para investor sebagai pertimbangan untuk 

berinvestasi. Kerugian yang mungkin terjadi adalah menurunnya laba bersih 

perusahaan yang disebabkan oleh penurunan jumlah penjualan serta jumlah 

hutang yang semakin bertambah setiap tahun. Berdasarkan uraian latar belakang, 

permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana analisis Z-score dalam 

memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan sub sektor semen di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kebangkrutan dengan 

metode Z-Score pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Pihak Investor 

Sebagai saran dan masukan kepada investor dalam memilih portofolio 

perusahaan dan investasi untuk menghasilkan laba serta sebagai pertimbangan 

untuk berinvestasi 

1.5.2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian 

selanjutnya mengenai analisis kebangkrutan perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


