
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batubara adalah bahan bakar fosil sumber energi terpenting untuk 

pembangkit listrik dan berfungsi sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja 

dan semen. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar 

di dunia. Sejak tahun 2005, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara 

thermal, terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan 

jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram), sebagian besar permintaannya 

berasal dari Tiongkok dan India. 

Tabel 1. 1 Produksi dan Konsumsi Batubara Global Tahun 2013 – 2015 

 
Sumber: BP Statistical Review of World Energy 

 

Pada tahun 2015, sektor pertambangan khususnya batubara menjadi 

sorotan dalam dunia bisnis. Agustus 2015, sebanyak kurang-lebih 125 perusahaan 

pertambangan batubara di Kalimantan Timur tidak beroperasi. Akibatnya, 5.000 

orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dituturkan  Ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur, M Slamet Brotosiwoyo. 

(Djumena, Kompas.com diakses tanggal 17 Agustus 2016). Hal tersebut didukung 
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Produksi 3891.4 3930.2 3986.5 3988.9 3830.1

Konsumsi 3800 3814.4 3890.7 3911.2 3839.9
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dengan angka produksi dan konsumsi batubara yang mengalami penurunan, 

dimana produksi batubara global turun menjadi 3830.1 juta ton pada tahun 2015, 

dan konsumsi global batubara juga turun pada 3839.9 juta ton (Tabel 1.1). 

Tabel 1. 2 Harga Batubara Global Tahun 2013 – 2015 (dalam US Dollar) 

 
Sumber: BP Statistical Review of World Energy 

 

Penurunan juga diikuti oleh harga batubara, berkurangnya impor oleh 

negara-negara konsumen batubara menyebabkan oversupply atau kelebihan 

pasokan batubara, negara-negara konsumen batubara terus mengurangi 

penggunaan terutama Tiongkok sebagai konsumen terbesar. Di awal 2014, 

Indonesian Mining Institute (IMI) mencatat sudah terjadi oversupply batubara 

sebanyak 250 juta ton. Selain itu munculnya sumber energi baru seperti shale gas 

juga menyebabkan merosotnya harga batubara. Harga batubara jatuh pada $53.59 

pada tahun 2015.  

 Pelemahan yang terjadi pada sektor pertambangan subsektor batubara 

tersebut jika berlangsung terlalu lama dapat menjadi perhatian para investor dalam 

berinvestasi. Kewajiban perusahaan dalam mendanai operasional dan pembagian 

dividen pada investor dapat tersendat atau tidak lancar. Jika tidak diatasi akan 

berdampak pada kinerja perusahaan yang lambat laun mengalami kemunduran 

$87.38  
$72.06  $71.39   $69.00  

 $53.59  

$0.00

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

2011 2012 2013 2014 2015

Harga Batubara Global 

Harga ($)



baik keuangan dan non keuangan. Perusahaan gagal menjalankan operasi 

perusahaan untuk menghasilkan laba yang akan berujung pada kebangkrutan.  

Widodo C Putro (2014:2) Kebangkrutan adalah kondisi dimana 

perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajiban. Kondisi ini tidak muncul 

begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal yang bisa dikenali lebih dulu jika 

laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. 

Tanda-tanda kebangkrutan perusahaan bisa dikenali jika menajemen mempunyai 

suatu alat untuk memprediksi kebangkrutan sejak dini. Salah satu metode yang 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan adalah analisis diskriminan yang 

kemudian dikenal dengan metode Z-score yang diperkenalkan oleh Edward L 

Altman (1968). Hal menarik mengenai Z-score adalah keandalannya sebagai alat 

analisis tanpa memperhatikan ukuran perusahaan. Analisis ini berfungsi untuk 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan dengan ketepatan yang relatif dapat 

dipercaya. 

 Rhomadhona (2013:5) Banyak model yang dikembangkan oleh para 

peneliti terdahulu seperti, Fuzzy (1965), Beaver (1966), Altman (1968, 1984, 

2000), Springate (1978), dan Zmijewski (1983) untuk mengetahui tingkat kinerja 

keuangan suatu perusahaan melalui laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan model kebangkrutan oleh Altman dan Springate. Peneliti 

melakukan analisis terhadap akun-akun yang terdapat pada Laporan Keuangan 

perusahaan berdasarkan rasio dari model kebangkrutan yang digunakan, yaitu 

model Altman Z-score dan model Springate.  



 Savitri (2015:6) melakukan penelitian menggunakan tiga perusahaan yang 

telah delisting dari Bursa Efek Indonesia. Delisting adalah julukan bagi 

perusahaan yang telah dihapus atau keluar dari BEI. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa model Altman Z-score memiliki tingkat akurasi 100%, tiga 

perusahaan yang diprediksi sesuai dengan keadaan dimana perusahaan telah 

mengalami delisting. Model Altman lebih akurat dalam menilai dan menganalisis 

tingkat kebangkrutan dibanding dengan model Springate. Pada penelitian ini 

Savitri menggunakan empat perusahaan yang delisting yang jenis perusahaannya 

beragam. Peneliti sendiri meneliti khusus pada perusahaan batubara yang terdaftar 

di BEI tahun 2011 – 2015 untuk mengetahui model kebangkrutan yang paling 

sesuai digunakan dalam sektor tersebut.  

Salah satu perusahaan yang delisting dari daftar sektor pertambangan sub 

sektor batubara di Bursa Efek Indonesia adalah PT. Indo Setu Bara Resouces 

(CPDW). Berdasarkan perhitungan dengan model Altman Z-score, perusahaan 

berada pada posisi potensi bangkrut dengan skor 0.96. Dengan keadaan working 

capital negatif, working capital berasal dari pengurangan asset lancar dan 

liabilitas lancar. Aset lancar CPDW lebih kecil dari liabilitas lancar, kondisi ini 

mewakili adanya masalah pada likuiditas jangka pendek, perusahaan bermasalah 

karena perusahaan yang mengalami operational losses terus menerus akan 

memiliki aset lancar yang menyusut dan berelasi dengan total asetnya. 

Perhitungan dengan model Springate menghasilkan skor -0.091 yaitu pada posisi 

berpotensi bangkrut. 



 Pada penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah perusahaan batubara 

yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, harga batubara merosot, 

produksi menurun, konsumsi juga menurun. Diperlukan alat sebagai early 

warning bagi perusahaan agar dapat menyadari keadaan perusahaannya lebih awal 

dan sebagai alat bantu bagi investor dalam memilih perusahaan untuk 

berinvestasi.  

Fatmawati (2012:58) mengemukakan bahwa model prediksi kebangkrutan 

dipelopori oleh Beaver (1966) dan analisis discriminant multivariate Altman 

(1968). Kedua artikel tersebut membuktikan bahwa variabel keuangan dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Sejak itu prediksi untuk kegagalan 

perusahaan merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian mengenai ”Analisis 

Perbandingan Model Altman Z-score dan Springate Pada Perusahaan Batubara 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2015” 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat perbedaan potensi kebangkrutan dengan model Altman 

Z-score dan model Springate pada perusahaan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015? 

2. Apakah model Altman Z-score atau model Springate yang paling sesuai 

dalam mengukur potensi kebangkrutan perusahaan batubara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015? 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan potensi kebangkrutan dengan metode 

Altman Z-score dan Springate pada perusahaan batubara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015.  

2. Untuk mengetahui model kebangkrutan Altman Z-score atau model 

Springate yang paling sesuai dengan perusahaan batubara yang terdaftar di 

BEI tahun 2011 – 2015.  

1.4 Manfaat Penelitan 

1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai perbedaan potensi 

kebangkrutan dengan model Altman Z-score dan Springate pada perusahaan 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi 

perusahaan khususnya perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015. 

1.4.3 Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi pada perusahaan batubara yang terdaftar di Buersa Efek 

Indonesia tahun 2011 – 2015. 



1.4.4 Bagi Masyarakat 

Agar penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan 

menambah wawasan di bidang manajemen keuangan untuk prediksi kebangkrutan 

menggunakan model Altman Z-score dan Springate.  

1.5 Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi penelitian ini pada adanya perbedaan model Altman Z-

score dan Springate serta menentukan model yang paling sesuai sebagai prediktor 

kebangkrutan bagi perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011 – 2015. 


