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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri pertanian, kehutanan dan perikanan mempunyai peranan yang

sangat penting dalam pembangunan di negara Indonesia (The leading sectors of

agriculture and plantation). Peranan tersebut antara lain : meningkatkan

penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan

daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri

dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan

Pembangunan Industri pertanian, kehutanan dan perikanan di Indonesia,

tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi

namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan

masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan dan kerja keras bagi negara

indonesia apabila menginginkan pertanian dan perkebunan menjadi pendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak

pembangunan negara Indonesia, agar dapat bersaing dengan negara-negara maju

lainnya.

Industri pertanian, kehutanan dan perikanan Indonesia memiliki kontribusi

yang cukup besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) dimana jika dilihat dari

data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (2016) industri ini menyumbang

kontribusi sebesar 13,08 % dari total PDB Indonesia atau berada di posisi
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peringkat 2 dari 17 industri yang memiliki kontribusi pada PDB, Dalam industri

pertanian, kehutanan dan perikanan terdapat industri perkebunan yang

memberikan kontribusi besar terhadap industri pertanian, kehutanan dan

perikanan, peran industri perkebunan memiliki kontribusi 3,90 % terhadap total

PDB atau 29,84 % terhadap PDB industri pertanian, kehutanan dan perikanan.Saat

ini komoditas primadona ekspor Indonesia diantaranya adalah Tembakau, Coklat,

Kopi, Karet, Kelapa sawit dan Teh.

Pada saat pembukaan Rapat Koordinasi di Yogyakarta April 2017

Ir.Bambang Direktur Jenderal Perkebunan, terdapat usaha pengkerdilan terhadap

komoditas perkebunan di Indonesia terlihat dari berbagai kebijakan yang

memperhambat masuknya hasil perkebunan asal Indonesia ke negaranya.

Diantaranya kelapa sawit mulai dari aturan sustainable (keberlanjutan), kakao

mulai dari aturan fermentasi dan non fermentasi, dan lainnya. Berbagai cara terus

dilakukan oleh ngara luar agar komoditas perkebunan di Indonesia tidak bisa

maju, hal ini karena jika perkebunan di Indonesia maju akan akan menbahayakan

bagi negara lainnya dan bisa mempengaruhi ekonomi dan komoditas lainnya di

negaranya.

Jika dilihat dari neraca perdagangan terhadap enam komoditas perkebunan

yang dikeluarkan BPS pada tabel 1 maka bisa diketahui, memang terjadi

penurunan nilai ekspor, Penurunan jumlah nilai ekspor akan berpotensi terhadap

kinerja keuangan yang dapat memicu kebangkrutan industri perkebunan

indonesia. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada

indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih lanjut
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dengan melakukan analisis laporan keuangan secara cermat dengan suatu cara

tertentu.

Tabel 1
Nilai Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia

Tahun 2013-2015

Komoditi
Nilai Ekspor  (Juta US $)

2013 2014 2015
Tembakau 97,1 83,1 59,1
Kakao (Biji Coklat) 449,8 200,7 118,2
Kopi 1.166,1 1.030,7 1,189,3
Karet 6.609,6 4.539,7 3.515,2
Kelapa Sawit 15.838.9 17.464,9 15.385,3
Teh 131,3 107,2 89,6

Sumber : https://www.bps.go.id

Analisis laporan keuangan berfungsi menggambarkan kondisi keuangan,

melihat dan evaluasi posisi keuangan, hasil operasi perusahaan pada masa ini dan

masa lalu. Pada dasarnya setiap perusahaan didirikan dengan harapan akan

menghasilkan profit sehingga mampu untuk bertahan dan berkembang dalam

jangka waktu yang sangat panjang (going concern).

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal

tentang kondisi perusahaan masa lalu dan mendatang. Semakin awal tanda -

tanda kebangkrutan tersebut terlihat maka semakin baik sehingga resiko

kebangkrutan dapat dihindari, adanya indikasi resiko kebangkrutan, pihak

manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk melakukan

perbaikan diantaranya melakukan restrukturisasi hutang karena efek likuidasi atas

kebangkrutan bisa merugikan para kreditur maupun investor.

Model prediksi kebangkrutan menggunakan data-data keuangan terdahulu

untuk memprediksi kesulitan keuangan, penelitian akademis mengenai rasio
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keuangan telah banyak dilakukan di antaranya seperti Fuzzy (1965), Beaver

(1966), Altman (1968, 1973, 1982, 1993), Deakin (1972), Blum (1974), Springate

(1978), Dambolena (1980), Ohlson (1980), Haim (1982), Edmister (1983),

Zavgren (1983), Zmijewski (1983) dan Koundinya & Puri (1992). Pengembangan

metodologi penelitian yang relatif baru dalam menghitung tekanan risiko

keuangan (financial distress risk) sudah dilakukan mulai tahun 1980-an dan awal

tahun 1990-an dengan menggunakan analisis logit disamping menggunakan

Multiple Discriminant Analysis.

Penelitian mengenai analisis kebangkrutan antara model Altman Z-score

dengan Zavgren menunjukkan adanya hasil yang berbeda (research gap)

diantaranya beberapa peneliti Juliana (2012), Holder et al., (2000) dalam

Gunathilaka (2014), Hanieh et al., (2015) dimana model Altman Z-score memiliki

akurasi yang lebih bagus dibanding model analisis kebangkrutan lainnya termasuk

model zavgren. Penelitian ini bertentangan dengan Jamshedi, et al., (2014)

dimana model zavgren lebih direkomendasikan kepada investor, bank,

pemerintah, auditor, manajer dan pengguna informasi keuangan lainnya untuk

menganalisis kebangkrutan, sedangkan Agustina dan Rahmawati (2010)

menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara model Altman Z-score dan model

Zavgren.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas maka terdapat gap penelitian

sehingga penting bagi peneliti untuk bisa melakukan penelitian tentang analisis

kebangkrutan menggunakan model Altman Z-score dan Zavgren. Peneliti

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS AKURASI
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MODEL ALTMAN Z-SCORE DAN ZAVGREN UNTUK PREDIKSI

TINGKAT KEBANGKRUTAN ( Studi Pada Industri Perkebunan Listing

Di BEI 2012-2016 )”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan beberapa permasalahan yang sudah

diungkapkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah model Altman Z-score memprediksi potensi kebangkrutan

pada Industri Perkebunan yang terdatar di BEI tahun 2012-2016 ?

2. Bagaimanakah model Zavgren memprediksi potensi kebangkrutan pada

Industri Perkebunan yang terdatar di BEI tahun 2012-2016 ?

3. Model manakah yang memiliki tingkat akurasi paling baik untuk memprediksi

potensi kebangkrutan pada Industri Perkebunan yang terdatar di BEI tahun

2012-2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memprediksi kebangkrutan

pada perusahaan industri perkebunan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2012-2016 menggunakan model Altman Z-score dan Zavgren,

sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penulis memiliki

tujuan untuk mengkombinasikan teori-teori yang telah ada dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis dan memprediksi kebangkrutan menggunakan model
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Altman Z score pada Industri Perkebunan yang terdatar di BEI tahun 2012 -

2016.

2. Untuk menganalisis dan memprediksi kebangkrutan menggunakan model

Altman Z score pada Industri Perkebunan yang terdatar di BEI tahun 2012-

2016.

3. Untuk mengetahui tingkat akurasi model Altman Z score dan Zavgren

memprediksi potensi kebangkrutan industri perkebunan yang terdatar di BEI

tahun 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi akademisi

Temuan penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu manajemen

keuangan tentang cara memakai salah satu model memprediksi akan adanya

potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa. dan

sebagai informasi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam

substansi yang sama yang lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas.

1.4.2. Bagi praktisi

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi

para investor untuk melakukan investasi dan manajer keuangan untuk mengambil

keputusan tentang perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah

keuangan yang dijadikan acuan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan

perusahaan.
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tentang penilaian industri perkebunan

menggunakan model kebangkrutan. Agar lebih terarah dan berjalan dengan baik

maka penulisan thesis ini maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan thesis ini, yaitu :

1. Peneliti hanya membahas tentang industri perkebunan yang terdatar di BEI

tahun 2012-2016.

2. Bagaimana kinerja dari industri perkebunan yang terdatar di BEI tahun 2012-

2016 melalui Laporan Keuangan.

3. Data penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia di website

www.idx.co.id


