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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, 

volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman pun terus meningkat. Sektor 

industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang akan 

terus mengalami pertumbuhan.  

Grafik 1 Perbandingan Presentasi Sektor Konsumsi Tahun 2011  

 

 

 

 

 

Sumber:www.idx.co.id (data yang diolah oleh peneliti) 
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Pada Grafik 1 terlihat bahwa perusahaan makanan dan minuman mempunyai 

kontribusi terbesar terhadap BEI sebesar 43% dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya ini cukup membutikan bahwa pertumbuhan perusahaan makanan dan 

minuman ini sangat berkembang , dengan presentasi rokok sebesar 9%, 

perusahaan farmasi sebesar 28%, perusahaan kosmetik dan barang keperluan 

rumah tangga sebesar 11% dan perusahaan peralatan rumah tangga sebesar 9%.  

 

Sebagaimana diketahui, sektor konsumsi di bursa efek indonesia terbagi menjadi 

beberapa sub sektor, diantaranya makanan dan minuman, rokok , farmasi, dan 

juga kosmetik. Berikut ulasan dari nama perusahaan makanan dan minuman 

diatas: 

Tabel 1. Nama Perusahaan (emiten), Kode Emiten disektor Makanan dan  

Minuman Tahun 2014. 

 

No Nama perusahaan  (emiten) Kode emiten 

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk   AISA 

2 Tri Bayan Tirta Tbk  ALTO 

3 Delta Djakarta Tbk  DLTA 

4 Indofood Tbk   ICBP 

5 Indofood Tbk   INDF 

6 Multi Bintang Tbk  MLBI 

7 Mayora Tbk  MYOR 

8 Prasidha Aneka Niaga Tbk  PSDN 

9 Nippon Indosari Corpora Tbk  ROTI 

10 Sekar Bumi Tbk  SKBM 

11 Sekar Laut Tbk  SKLT 

12 Siantar Top Tbk  STTP 

13 Ultrajaya Tbk  ULTJ 

  Sumber:www.idx.co.id 

 

Sesuai dengan namanya, perusahaan dalam kategori Makanan dan Minuman 

memiliki ranah industri di bidang konsumsi makanan dan minuman. Perusahaan-

perusahaan tersebut diataranya adalah Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk  (AISA),Tri 
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Bayan Tirta Tbk (ALTO),Delta Djakarta Tbk (DLTA),Indofood Tbk  

(ICBP),Indofood Tbk  (INDF),Multi Bintang Tbk (MLBI),Mayora Tbk 

(MYOR),Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN),Nippon Indosari Corpora Tbk 

(ROTI),Sekar Bumi Tbk (SKBM),Sekar Laut Tbk (SKLT),Siantar Top Tbk 

(STTP),Ultrajaya Tbk (ULTJ )Sepanjang tahun 2014 hingga semester pertama 

usai, jumlah penjualan perusahaan makanan dan minuman masih mencatatkan 

kenaikan dari Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 Data Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Makanan Dan  

Minuman tahun 2013-2014. 

No Kode emiten 2013 2014 Pertumbuhan 

1 AISA 1.783.576.000.000 2.448.357.000.000 37% 

2 ALTO 125.409.567.162 184.861.399.730 47% 

3 DLTA 411.729.116.000 439.139.221.000 7% 

4 ICBP 12.577.910.000.000 15.522.285.000.000 23% 

5 INDF 26.932.942.000.000 34.066.065.000.000 26% 

6 MLBI 1.249.604.000.000 1.342.702.000.000 7% 

7 MYOR 5.796.156.805.475 7.417.296.629.321 28% 

8 PSDN 623.576.873.726 520.071.445.149 -17% 

9 ROTI 706.876.767.848 914.646.850.876 29% 

10 SKBM 502.636.782.876 701.078.101.213 39% 

11 SKLT 282.158.951.966 339.807.417.797 20% 

12 STTP 817.247.987.347 1.045.977.544.330 28% 

13 ULTJ 1.689.287.362.559 1.903.478.523.950 13% 

Sumber:www.idx.co.id 

Dari Tabel 2 yang ditampilkan ,bisa dikatakan bahwa perkembangan jumlah 

penjualan perusahaan makanan dan minuman bervaryatif  hampir rata-rata 

pertumbuhan penjualan ini masih cukup tinggi. Sebut saja jumlah penjualan 

Indofood Tbk mengalami pertumbuahan penjualan sebesar 26%   dan jumlah 

penjualan yang tertinggi sebesar 26,9 trilun ditahun 2013 menjadi 34,0 trilun 

ditahun 2014 , Tiga Pilar Sejahtera yang mengalami pertumbuahan penjualan 

sebesar 37%  ,Sekar Bumi mencatat 39%  atau Tri Bayan Tirta yang mencatatkan 
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penjualan mencapai 125 miliyar ditahun 2013 menjadi 184  miliyar ditahun 2014 

pertumbuhan signifikan sebesar 47% bisa dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah 

perusahaan makanan dan minuman di tahun 2014 mengalami pertumbuhan 

signifikatkan namun ada juga perusahaan yangg mengalami penurunan penjualan 

ditahun 2014 yaitu Prasidha Aneka Niaga mencapai presentasi -17% dan jumlah 

penjualan yaitu sebesar 623 miliyar ditahun 2013 menurun menjadi 520 miliyar 

ditahun 2014. 

Pertumbuhan laba bersih negatif di saat pertumbuhan pendapatan masih positif, 

mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan makanan dan minuman mengalami 

masalah kenaikan biaya operasional. Untuk membuktikan hal tersebut, mari simak 

Tabel laba bersih berikut. 

Tabel 3. Data Laba Bersih  Perusahaan Makanan dan Minuman  

tahun 2013-2014. 

No Kode emiten 2013 2014 Pertumbuhan 

1 AISA 9% 8% -1% 

2 ALTO 8% 5% -3% 

3 DLTA 32% 32% 0% 

4 ICBP 10% 8% -2% 

5 INDF 8% 9% 1% 

6 MLBI 31% 26% -5% 

7 MYOR 8% 4% -2% 

8 PSDN 1% 1% 0% 

9 ROTI 11% 11% 0% 

10 SKBM 2% 3% 1% 

11 SKLT 2% 3% 1% 

12 STTP 8% 7% -2% 

13 ULTJ 13% 7% -6% 

 Jumlah rata-rata 11% 9,5%  

Sumber:www.idx.co.id 

Benar saja. Perusahaan yang masih mencatat pertumbuhan laba bersih  

berkebalikan dengan pendapatan, seperti  ICBP, MYOR , PSDN , ataupun AISA 

yang mecatat kerugian yang terkecil dengan presentasi pertumbuhan -1%  dan 

ULTJ yang mencatat kerugian yang terbesar dengan presentasi pertumbuhan -
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16%  yang  sedang mengalami masalah pada efisiensi operasional perusahaan. 

Perusahaan seperti AISA atau MLBI juga mengalami penurunan laba bersih, 

namun perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa mencatatkan kinerja positif dan 

bervaryatif. 

 

Seperti INDF yang mencatat pertumbuhan kenaikan laba bersih terbeasar dengan 

presetasi kenaikan 1%  dan ada juga DLTA yang mencatat laba bersih namun 

disini bisa dikatakan tidak menurun atau pun naik  sebesar 32% ditahun 2013 dan 

ditahun 2014 sebesar 32%  , jika dilihat dari laba bersih tersebut, INDF dan 

SKBM memiliki kinerja yang sangat baik. Pendapatan dan laba bersih yang 

berhasil dicatatkan kedua perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan positif. 

Selain itu, laba bersih mereka pun tumbuh dengan baik. INDF tumbuh dari 8% 

menjadi 9% dengan pertumbuhan 1% , sedangkan SKBM masih tetap 

mempertahankan diangka pertumbuhan 1%. 

 

Di sini penulis memilih perusahaan makanan dan minuman untuk dijadikan 

sampel untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dan melakukan 

perbandingan dengan pendekatan Altman.  

 

Keuntungan perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dan dengan adanya 

keuntungan tersebut perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan 

diharapkan perusahaan lebih mampu untuk bertahan, tumbuh, berkembang serta 

tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada. Turunnya laba perusahaan ini 

berakibat pada penurunan keuntungan yang diperoleh perusahaan, bila hal ini 

terjadi terus menerus akan berdampak pada keberlanjutan usaha perusahaan.  
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Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang analisis kinerja keuangan perusahaan 

dengan menggunakan pendekatan Altman untuk memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan makanan dan minuman yang go public pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) . 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan 

bagi manajemen perusahaan makanan dan minuman mengenai kemungkinan 

adanya kebangkrutan agar dapat mengambil keputusan guna melakukan persiapan 

dan perbaikan kinerja melalui perubahan strategi demi meningkatakan nilai 

perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat menjadikan 

masukan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan latar 

belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

 

 “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (PENDEKATAN 

ALTMAN) PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014’’ 
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1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan penelitian-penelitian empiris, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana perkembangan kinerja rasio Altman  X1= modal kerja/total 

aktiva 

2. Bagaimana perkembangan kinerja rasio Altman  X2 = laba ditahan/total 

aktiva 

3. Bagaimana perkembangan kinerja rasio Altman  X3 = EBIT/total aktiva 

4. Bagaimana perkembangan kinerja rasio Altman  X4 = Nilai buku 

ekuitas/total hutang 

5. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan perusahaan dengan 

pendekatan Altman (Z-score) sebagai pehitungan awal pada perusahaan 

Makanan dan Minuman tahun 2010-2014 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

 

1. Untuk mengetahui perkembangan kinerja rasio Altman  X1= modal 

kerja/total aktiva 

2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja rasio Altman  X2 = laba 

ditahan/total aktiva 

3. Untuk mengetahui perkembangan kinerja rasio Altman  X3 = EBIT/total 

aktiva 

4. Untuk mengetahui perkembangan kinerja rasio Altman  X4 = Nilai buku 

ekuitas/total hutang 
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5. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perusahaan dengan 

pendekatan Altman (Z-score) pada perusahaan Makanan dan Minuman 

tahun 2010-2014. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

1. Untuk memberikan gambaran bagi investor dan calon investor terhadap 

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang 

dijadikan acuan pengambilan keputusan. 

2. Untuk menambah wawasan dalam bidang manajemen keuangan dengan 

cara memakai salah satu model memprediksi kebangkrutan dalam pelaksanaannya 

di dunia nyata. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi 

bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran  

 

Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang dikembangkan 

untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga 

digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan Altman 

menggunakan empat rasio keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan yaitu 

dengan mengukur likuiditas dengan membandingkan antara modal kerja terhadap 

total aktiva (X1), mengukur profitabilitas dengan membandingkan laba ditahan 

terhadap total aktiva (X2), mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan membandingkan EBIT terhadap total aktiva (X3), dan 

mengukur tingkat aktiva perusahaan dengan membandingkan antara nilai buku 
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ekuitas terhadap total hutang (X4). Dari hasil perhitungan rasio tersebut akan 

diperoleh nilai Z (Z-Score) yang dapat menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan sedang dalam kondisi sehat atau dalam kondisi bangkrut.  

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

PERKEMBANGAN  DENGAN PENDEKATAN 

ALTMAN TAHUN 2010-2014 

 

PERKEMBANGAN 

RASIO (X1) 

 

PERKEMBANGAN 

RASIO (X2) 

 

 

PERKEMBANGAN 

RASIO (X3) 

 

 

PERKEMBANGAN 

RASIO (X4) 

 

KESEHATAN KEUANGAN  

PERUSAHAAN 

Z-SCORE = 

1,21-2,60 

Z-SCORE = 

 ≥ 2,60 

Z-SCORE = 

≤ 1,21 

TIDAK SEHAT SEHAT SANGAT SEHAT 
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Pada dasarnya kerangka pemikiran diatas ini diturunkan dari teori pendekatan 

Altman . Dan disini untuk perbandingan antar perusahaan sampai sejauh mana 

perkembangan kesehatan perusahaan dengan mengunakan pendekatan Altman. 

Dan dilihat dari perkembangan rasio X1,rasio X2,rasio X3,rasio X4 antar 

perusahaan untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam kategori tidak 

sehat, sehat dan sangat sehat. Jika nilai Z-SCORE  = <1,21 ini 

mengidentifikasikan adanya kemungkinan kebangkrutan apabila perusahaan 

makanan dan minuman dari periode 2010-2014 masih mrncatat Z-SCORE 

dibawah 1,21 dan mengalami penurunan terus-menurus pertahun maka termasuk 

dalam kategori tidak sehat dengan kemungkinan kebangkrutan perusahaan,atau 

bila nilai Z-SCORE = 1,21 sampai 2,60  maka termasuk dalam kategori sehat 

mengidentifikasikan tidak terancam kebangkrutan  dan Jika nilai Z-SCORE = > 

2,60 maka termasuk perusahaan sangat sehat dan jauh dari kemungkinan 

kebangkrutan namun disini bila perusahaan mencatat nilai Z-SCORE  = <1,21 

ditahun 2010 dan ditahun berikut mencatat nilai Z-SCORE  yang mengalami 

peningkatan terus-menurus dengan itu perusahaan tidak terancam kebangkrutan  

maka termasuk dalam katagori sehat. Dengan ini dapat diketahui bahwa 

perusahaan makanan dan minuman tahun 2010-2014 ini bisa dikatan tidak sehat, 

sehat dan sangat sehat. Namun dengan demikian yang dapat membangkrutkan 

suatu perusahaan adalah pengadilan negeri dan dari tuntutan para kreditur 

perusahaan. 
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1.6  Hipotesis  

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan, maka 

hipotesis penelitian adalah: 

 

“kinerja keuangan emiten (BEI) disektor makanan dan minuman Tahun 2010-

2014 terkatagori sehat dan sangat sehat” 


