
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki beberapa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. 

Mereka hadir dengan berbagai macam produk dan keunggulan masing – masing. 

Persaingan antar perusahaan telekomunikasi kian ketat semenjak munculnya 

android yang diusung oleh Google. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia 

berlomba – lomba memberikan layanan terbaik. Perkembangan di sektor 

telekomunikasi terjadi dikarenakan kini internet menjadi sebuah kebutuhan bagi 

banyak kalangan, mulai dari pekerja, pebisnis, pelajar, hingga masyarakat umum 

menggunakan telpon seluler dan internet sebagai sebuah kebutuhan. 

Peningkatan ini berbanding lurus dengan pergerakan investasi di sektor 

telekomunikasi yang kian lama kian meningkat. Menurut Bareksa.com, investor 

pada sektor telekomunikasi meningkat sebesar 17 persen pada semester 2 tahun 

2015.  Dengan adanya peningkatan seperti ini, banyak investor asing dan investor 

domestik melirik sektor ini.Hal  ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan bahwa 

kondisi perusahaan telekomunikasi terbebas dari kondisi financial distress.  

Contohnya dalam Sindonews.com 28 februari 2014, Erik Aas selaku presiden 

direktur sekaligus CEO PT Axis Telekom Indonesia menyatakan bahwa selama 5 

tahun  perusahaannya beroperasi, axis masih belum profitable dan dapat dikatakan 

susah untuk bertahan hingga akhirnya PT XL Axiata mengakuisisi Axis untuk 

mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Contoh lainnya adalah
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operator seluler CDMA Esia yang merupakan anak perusahaan Baktrie Telecom 

Tbk pada tanggal 1 Januari 2016 menyatakan memberhentikan pelayanan 

telekomunikasi untuk wilayah Jabodetabek dan disusul dengan wilayah lain 

(Sumber: arenalte.com/, 12 Januari 2016), sehingga berdasarkan hal tersebut dapat 

dijadikan indikator adanya kegagalan keuangan pada perusahaan.   

Tidak hanya beradaptasi, kini perusahaan dituntut untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dari usaha yang dijalankan.  Kini bukan hanya kemajuan dan 

perubahan yang menjadi tantangan, melainkan kebangkrutan yang diawali dengan 

kegagalan keuangan atau financial distress. Menurut ElMabrok,  et  al  (2012),  

kegagalan keuangan dapat terjadi  jika  jumlah  kewajiban  yang dimiliki 

perusahaan melebihi  Fair Value  aset  atau  ketika Current Liabilities melebihi 

Current Assets. Tinoco dan Wilson (2013) menyatakan, perusahaan dikategorikan 

mengalami financial distress jika pendapatan sebelum bunga dan pajak lebih 

rendah dari beban dan biaya – biaya selama dua tahun berturut – turut, lalu nilai 

pasar perusahaan mengalami pertumbuhan negatif selama dua tahun berturut – 

turut. 

Perusahaan perlu memprediksi kondisi perusahaan, apakah sehat atau 

dalam keadaan tidak sehat. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menganalisis laporan keuangan sebagai peringatan dini. Studi tentang alat yang 

digunakan untuk memprediksi financial distress dan kebangkrutan  telah  banyak  

dilakukan, maka muncullah berbagai model prediksi kebangkrutan yang dapat 

digunakan sebagai metode dalam memperbaiki  kondisi  perusahaan  sebelum  

perusahaan di ambang kebangkrutan. Salah satunya adalah model prediksi 
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kesehatan perusahaan yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968 yang 

merupakan penelitian awal tentang pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai 

sebuah alat yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Tiga puluh tiga 

perusahaan bangkrut dan 66 perusahaan tidak bangkrut digunakan sebagai sampel 

penelitian oleh Altman. Model yang disusunnya mampu mengidentifikasi 90% 

kasus kebangkrutan pada satu tahun sebelum kebangkrutan terjadi. Dengan 

menggunakan teknik multivariate discriminant analysis. Formula yang dihasilkan 

pada tahun 1968 dikenal dengan model A (Altman,1968) adalah Z = 0.12  WC/TA  

+  0.14  RE/TA  +  0.33  EBIT/TA  + 0.006 MVE/BVD + 0.999 S/TA. Altman 

menyatakan jika perusahaan memiliki Z score lebih dari 2,675 maka perusahaan 

dinyatakan sehat, dan jika hasil Z score menunjukkan angka 1,81 atau kurang 

maka perusahaan dapat dikategorikan bangkrut. Model A ini digunakan untuk 

perusahaan Manufaktur saja, sedangkan untuk perusahaan general atau secara 

umum digunakan model B, yaitu Z = 6.65 WC/TA  +  3.26RE/TA  +  6.72  

EBIT/TA  + 1.05 MVE/BVD. 

Rita, et al (2015) menyatakan bahwa rasio keuangan standar dapat 

digunakan dalam memprediksi kebangkrutan. Model Altman dapat dijadikan 

sebagai salah satu model prediksi kebangkrutan.  Venkataramanaet al,(2012) 

menyatakan bahwa Model Altman mencapai tingkat akurasi sebesar 95,0%, 

Sedangkan menurut penelitian Ni Made dan Maria (2013) menyatakan bahwa 

Model Altman Z-Score memiliki tingkat akurasi sebesar 80%. Untuk perusahaan 

manufaktur penggunaan model Altman memang menunjukkan tingkat akurasi 

yang tinggi. Namun menurut Oz dan Yelkenci (2015) model Altman tidak dapat 
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digeneralisasi untuk perusahaan lain. Luciana dan Kristijadi (2003) juga 

menyatakan bahwa model Altman tidak tepat diterapkan saat ini karena dalam 

membentuk model prediksi Altman hanya meneliti pada perusahaan manufaktur 

saja, sedangkan perusahaan tipe lain memiliki hubungan berbeda antara total 

modal kerja dengan rasio lain, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Altman 

dilakukan pada tahun 1946 hingga 1965 yang memiliki kondisi ekonomi yang 

jauh berbeda dengan saat ini. 

Model Altman mengalami banyak perubahan agar dapat digunakan secara 

umum. Banyak pula penelitian yang dilakukan terkait dengan prediksi financial 

distress menggunakan Altman modifikasi 1995, seperti Nugroho dan Mawardi 

(2012) yang meneliti terkait prediksi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Hasil yang ditunjukkan  

rasio  Altman Modifikasi yaitu  Net working capital to Total assets (X1), Retained 

Earning to Total Assets (X2), Earning before interest and tax to Total Assets 

(X3), dan  Book value of equity to Total liability (X4) mempunyai pengaruh 

positif terhadap prediksi financial distress. Anita dkk (2015) juga melakukan 

penilitian yang sama terkait dengan rasio Altman modifikasi terhadap financial 

distress, namun penelitian yang diteliti adalah sektor Real Estate yang terdaftar di 

BEI. Hasil berbeda ditunjukkan pada penelitiannya, yaitu hanya Rasio Earning 

Before Interest and Tax to Total Asset (X3) saja yang berpengaruh pada financial 

distress.  

Perbedaan tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang 

Pengaruh rasio Altman terhadap Financial Distress namun dilakukanpada sektor 



5 
 

 

 

telekomunikasi. Selain itu, meningkatnya investasi pada sektor telekomunikasi 

tidak berbanding lurus dengan kondisi kesehatan perusahaan tersebut, pengguna 

laporan keuangan maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena kondisi 

kesehatan perusahaan pada sebuah perusahaan adalah salah satu faktor penting 

yang harus diperhatikan stakeholder dan shareholder dalam mengambil keputusan 

sehingga para pengguna laporan keuangan juga membutuhkan alat yang tepat 

dalam memprediksi kondisi kesehatan perusahaan. Diharapkan dengan hasil dari 

penelitian ini akan membantu  pihak – pihak yang berkepentingan dalam 

memprediksi kondisi kesehatan perusahaan sebelum mengambil keputusan yang 

benar dan tepat. Perusahaan terkait juga dapat menggunakan hasil dari penelitian 

ini sebagai evaluasi kinerja perusahaan. 

Berlandaskan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan 

mencoba meneliti pengaruh rasio – rasio keuangan yang digunakan untuk 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi financial 

distress perusahaana. Penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh rasio Altman 

dalam memprediksi kondisi financial distress perusahaan sektor telekomunikasi 

yang terdaftar di BEI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Apakah Rasio Working Capital to Total assets berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI 

? 

2. Apakah Rasio Retained Earning to Total assets berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI 

? 

3. Apakah Rasio Earning Before Interests and Taxes to Total assets 

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan sektor telekomunikasi 

yang terdaftar di BEI ? 

4. Apakah Rasio Market Value of Equity to Book Value of Liabilities 

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan sektor telekomunikasi 

yang terdaftar di BEI ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh rasio keuangan dalam model Altman terhadap financial distress 

perusahaan sektor Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2012 

hingga 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi 

pihak – pihak tertentu, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga jika kedepannya 
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perusahaan mendapat sinyal buruk tentang kelangsungan usahanya, maka 

dapat diambillah keputusan untuk menyelamatkan perusahaan. 

2. Bagi investor 

Investor dapat menggunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

sebelum menganalisis dan mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi Kreditur 

Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian ini dapat ditambahkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutuskan pemberianm pinjaman pada 

perusahaan yang diteliti. 

4. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

penulis dalam menganalisis keuangan perusahaan 

5. Bagi pihak lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau ide dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Di dalam bab ini akan di jelaskan mengenai rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis 

data yangdigunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian dan 

analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji kesesuaian 

model, dan uji hipotesis. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dalam penelitian ini secara 

keseluruhan. Selain itu, akan dipaparkan keterbatasan yang didapat 

selama penelitian dilakukan, serta peneliti akan memberikan saran 

kepada pihak – pihakterkait dalam penelitian ini. 


