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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara umum perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh 

profit yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Perusahaan diharapkan mampu berkembang dan bertahan untuk jangka waktu 

yang panjang sehingga dapat terhindar dari likuidasi. Namun pada 

kenyataannya harapan perusahaan tidak selalu dapat berjalan seperti yang 

diinginkan. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu tertentu 

harus mengalami kebangkrutan. Indikator kebangkrutan perusahaan salah 

satunya yaitu perusahaan dikeluarkan (delisting) dari BEI. Perusahaan yang 

sudah delisted identik dengan bangkrut karena investor sudah tidak dapat 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut (Fatmawati, 2012). 

Pada awal tahun 2015 Bursa Efek Indonesia mengumumkan saham-

saham delisting di BEI. Perusahaan yang sahamnya dikeluarkan dari BEI 

yaitu Davomas Abadi Tbk. Perusahaan tersebut dicatat sebagai emiten di 

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 desember 1994 dan dikeluarkan 

(delisting) BEI pada tanggal 21 januari 2015. Hal tersebut memperlihatkan 

bahwa perusahaan yang sudah lama beroperasipun beresiko mengalami 

kebangkrutan. Melihat kondisi tersebut, analisis gejala-gejala kebangkrutan 

seperti financial distress (kesulitan keuangan) sangat penting dilakukan. 

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009) financial distress merupakan kondisi 
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yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi, yaitu tahap dimana 

perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan. 

Allah SWT berfirman dalam qur’an surat Al-Hasyr ayat 18 

                          

          

Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

 

Surat tersebut dapat diartikan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu 

melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih 

baik (Haryanto, 2013). Analsis financial distress sangat penting dilakukan 

oleh perusahaan. Analisis ini merupakan bentuk instropeksi  perusahaan guna 

memperbaiki perusahaan dimasa mendatang. Akan sangat penting jika 

kondisi financial distress diketahui sejak dini, sehingga perusahaan dapat 

melakukan berbagai alternatif kebijakan untuk memperbaiki kondisi 

keuanganya sehingga perusahaan dapat terhindar dari kondisi kebangkrutan. 

Selain perusahaan, analisis financial distress juga penting dilakukan 

oleh investor. Investor membutuhkan informasi keuangan dalam memutuskan 

apakah akan melakukan investasi atau tidak. Investor membutuhkan 

informasi yang dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Investor 

hanya akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang kinerja 

keuanganya baik. Salah satu indikator kinerja keuangan yang baik adalah 
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perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Analisis 

financial distress akan membantu investor untuk mengetahui kondisi 

keuangan suatu perusahaan sehingga investor dapat mengambil keputusan 

dengan lebih baik. 

Berbagai model analisis telah dikembangkan untuk memprediksi 

financial distress sebagai tanda awal kebangkrutan suatu perusahaan. Model 

analisis tersebut diantaranya adalah model Altman, model Grover,  dan model 

Zmijewski. Model-model tersebut menggunakan beberapa rasio keuangan 

dalam memprediksi financial distress untuk mendapatkan score akhir. 

Berdasarkan score yang dihasilkan, akan diidentifikasi apakah suatu 

perusahaan diprediksi mengalami financial distress atau perusahaan tersebut 

diprediksi sebagai perusahaan yang sehat. Penentuan kategori perusahaan 

diprediksi mengalami financial distress atau sehat dapat dilihat berdasarkan 

nilai cutoff. Setiap model memiliki standar nilai cutoff yang berbeda-beda. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai ketepatan prediksi financial distress 

yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya yaitu Wulandari dkk. (2014), 

Pambekti (2014), Hadi dan Anggraeni (2011), Rifqi (2009), Prihanthini dan 

Sari (2013), Wulandari dkk (2014). 

 Penelitian Hadi dan Anggraeni (2011) membuktikan bahwa model 

prediksi Altman merupakan prediktor terbaik di antara ketiga prediktor yang 

dianalisa yaitu Altman model, Zmijewski model dan Springate model. 

Kemudian penelitian Prihanthini dan Sari (2013) membuktikan bahwa model 

Grover merupakan model prediksi yang paling sesuai diterapkan pada 
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perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian Pambekti (2013) menyimpulkan bahwa model Zmijewski adalah 

model prediksi financial distress yang paling tepat digunakan untuk 

memprediksi financial distress perusahaan di masa yang akan datang. 

Hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya inkonsistensi 

hasil. Perbedaan tersebut disebabkan karena pada dasarnya setiap model 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Suatu model mungkin 

tepat untuk jenis perusahaan tertentu namun bisa saja tidak tepat untuk jenis 

perusahaan lainnya. Pada penelitian-penelitian terdahulu objek penelitian 

hanya terbatas pada satu sub sektor perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Contohnya seperti pada penelitian Wulandari dkk (2014) dan penelitian 

Prihantini dan Sari (2013), yang mana objek penelitian hanya terbatas pada 

perusahaan food and beverage. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

bersifat general maka dibutuhkan penelitian yang lebih luas cakupannya, 

yaitu dengan memperluas sampel penelitian. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ 

Ketepatan Prediksi Financial Distress dengan Model Altman, Grover, 

dan Zmijewski pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari ketiga model (Altman, Grover dan Zmijewski),  model prediksi 

mana yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dalam memprediksi financial 

distress? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji model prediksi mana yang memiliki tingkat akurasi 

tertinggi dalam memprediksi financial distress. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat di Bidang Teoritis 

Penelitian ini akan memperkaya wawasan di bidang pendidikan 

mengenai model-model prediksi financial  distress yang dapat digunakan 

sebagai alat analsis untuk memprediksi financial distress. 

2. Manfaat di Bidang Praktik 

a. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada investor 

mengenai model prediktor financial distress yang paling sesuai untuk 

digunakan. Dengan model prediktor tersebut, investor dapat 

memprediksi perusahaan apa saja akan mengalami financial distress 

sehingga investor tidak salah dalam mengambil keputusan investasi.  
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b. Bagi Perusahaan 

Dengan diketahui model prediksi  financial distress yang paling 

akurat, perusahaan dapat menggunakanya untuk menganalisis apakah 

perusahaan tersebut diprediksi akan mengalami financial distress. 

Perusahaan lebih baik mengetahui financial distress sejak dini sehingga 

dapat melakukan tindakan-tindakan agar perusahaan dapat memperbaiki 

kondisi keuangannya sehingga dapat kembali berjaya (corporate 

turnaround) agar tidak berujung pada kebangkrutan. 

c. Bagi Kreditur 

Kreditur dapat menggunakan model prediktor financial distress 

yang paling tepat untuk diterapkan sehingga dapat membantu dalam 

mengambil keputusan kredit. Pengambilan keputusan kredit yang tepat 

dapat menghindarkan kreditur dari berbagai kerugian yang mungkin 

akan terjadi. 

 


