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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Masalah kebangkrutan selalu menjadi momok yang meresahkan bagi berbagai 

pihak. Kebangkrutan suatu perusahaan menimbulkan banyak masalah dalam 

perekonomian. Pihak yang dirugikan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga 

pihak karyawan, kreditur, mitra bisnis ,industri terkait, serta masyarakat sebagai 

konsumen juga akan dirugikan. Oleh sebab itu , gejala-gejala kebangkrutan suatu 

perusahaan harus segera dideteksi sedini mungkin oleh pihak manajemen sebelum 

menjadi terlambat dan sulit untuk dikendalikan.  

PT Bakrieland Development Tbk. adalah salah anak perusahaan Bakrie Group 

yang bergerak dalam bisnis bidang pembangunan perdagangan dan jasa, termasuk 

usaha jasa manajemen dan penyertaan pada entitas yang berhubungan dengan 

usaha real estate dan properti, serta dalam bidang infrastruktur. Unit bisnisnya 

memiliki properti yang terletak di Jakarta, Bogor, Malang, Sukabumi, Bekasi, 

Lampung, Batam, Balikpapan, Tangerang dan Bali. 

 Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami masalah keuangan yang 

serius setelah beberapa kali mengalami kegagalan pembayaran bunga obligasi 

yang diterbitkannya. Perusahaan mengalami masalah kesulitan likuiditas akibat 

penurunan kinerja bisnisnya dan ketidakmampuan perusahaan bersaing dalam 
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industri properti di Jabodetabek. Pada tahun 2013, rating perusahaan turun 

menyusul kekhawatiran pasar terhadap tingkat likuditas perusahaan terkait 

penundaan pembayaran pelunasan dan bunga dua puluh obligasi I 2008 Seri B. 

Terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013, Bursa Efek Indonesia secara resmi 

melakukan suspensi perdagangan efek emiten PT Bakrieland Development Tbk. 

akibat tidak dilunasinya beberapa hutang obligasi yang telah jatuh tempo.  

Pada tahun yang sama, Bakrieland juga digugat oleh The Bank of New York 

Mellon cabang London terhadap anak usaha Bakrieland yakni BLD Investment 

Pte. yang memiliki hutang USD 155 juta. Hutang tersebut berasal dari penerbitan 

equity linked bond sebesar USD 155 juta dengan suku bunga 8,625 persen yang 

akan jatuh tempo pada 23 Maret 2015. The Bank of New York Mellon menggugat 

PT. Bakrie Development Tbk. untuk dibangkrutkan dan segera membayar 

pelunasan semua kewajibanya walaupun akhirnya ditolak oleh Pengadilan Niaga 

Jakarta Barat setelah perusahaan berhasil membayar sebagian kewajibannya. 

Perusahaan saat ini masih menghadapi banyak tantangan agar tetap mampu 

bertahan. 

Pada semester I tahun 2014, PT. Bakrieland Development Tbk. membukukan laba 

bersih sebesar Rp 111,37 miliar atau Rp 2,56 per saham pada Semester I 2014. 

Laba bersih Semester I 2014 menunjukan penurunan sebesar 84,27% bila 

dibandingkan dengan laba bersih pada Semester I 2013 sebesar Rp 707,76 miliar 

atau Rp 16,18 per saham. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan perusahaan 

yang  mengalami penurunan dratis dari Rp 2,32 triliun Semester I 2013 menjadi 

Rp 1,13 triliun pada Semester I 2014. Beban keuangan mengalami penurunan dari 

Rp 246,44 miliar menjadi Rp 39,42. Sedangkan beban pokok hanya mengalami 
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penurunan dari Rp 855,13 miliar Semester I 2013 menjadi Rp637,64 miliar pada 

Semester I 2014. Beban usaha dan lainnya mengalami penurunan dari Rp 400,77 

miliar menjadi Rp 293,64 miliar. Berdasarkan data penurunan kinerja tersebut 

dikhawatirkan pada tahun ini perusahaan akan mengalami kondisi gagal bayar  

yang lebih parah dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan masalah-masalah yang dialami PT Bakrieland Development Tbk. 

tersebut, perlu adanya langkah-langkah pendeteksian gejala-gejala kebangkrutan 

yang mungkin terjadi pada perusahaan. Langkah-langkah tersebut dilakukan 

untuk memastikan apakah perusahaan masih dalam kondisi sehat atau rawan 

mengalami kebangkrutan. Gejala-gejala kebangkrutan dapat berasal dari internal 

maupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang dimaksud berasal dari dalam 

perusahaan itu sendiri yang meliputi beberapa faktor finansial dan faktor non-

finansial. Faktor finansial berkaitan dengan likuiditas perusahaan dimana hutang 

jangka pendek perusahaan lebih besar dari aktiva lancar, lambatnya pengumpulan 

piutang, kekurangan modal, dan lain-lain. Sedangkan faktor non-finansial 

berkaitan dengan faktor-faktor  struktur organisasi, sumber daya,  kesalahan 

dalam membuat keputusan operasional dan lain sebagainya. Kemudian yang 

dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

perusahaan dan berada di luar jangkauan kendali manajemen perusahaan. 

Untuk mendeteksi gejala-gejala kebangkrutan tersebut, perlu adanya model 

analisis yang kuat untuk mengetahui dimana posisi perusahaan dari sudut pandang 

tingkat kebangkrutan. Alat analisis yang dapat digunakan untuk memberikan 

penilaian tersebut salah satunya adalah model analisis Altman Z Score.  
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Model analisis ini disusun oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 setelah 

melakukan penelitian terkait kebangkrutan antara tahun 1946 sampai 1966 dengan 

menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis (MDA). Dalam penelitian 

tersebut Altman menggunakan 22 variabel rasio yang dijadikan dasar evaluasi 

yang kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yang meliputi liquidity, 

profitability, leverage, solvency, dan activity. Dari kelima variabel rasio tersebut  

Altman menyusun fungsi diskriminan sebagai model analisis kebangkrutan yang 

disebut dengan model analisis Altman Z Score. 

Analisa Z Score memiliki tiga kriteria kesehatan perusahaan yang dinilai 

berdasarkan skor penilaian yang diperoleh. Kriteria skor tersebut dapat 

mengklasifikasi suatu perusahaan apakah dalam kondisi sehat, rawan bangkrut, 

atau bahkan perusahaan telah mengalami kebangkrutan.  

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian mengenai penilaian tingkat kebangkrutan yang dialami PT. 

Bakrieland Development Tbk. dengan judul penelitian “Analisis Kebangkrutan 

pada PT. Bakrieland Development Tbk. dengan Model Analisa Altman  Z Score 

Periode 2009 – 2013 (Studi Kasus)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan sebelumnya adalah : 

Apakah PT Bakrieland Development Tbk telah mengalami kebangkrutan 

menurut kriteria kebangkrutan model Altman Z Score? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai kebangkrutan ini bertujuan untuk mengetahui posisi PT 

Bakrieland Development Tbk berdasarkan kriteria kebangkrutan Altman Z Score 

berdasarkan data periode 2009 sampai 2013 dan menganalisanya secara empiris 

sebagai bahan pertimbangan investasi dan strategi perusahan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat: 

1.4.1 Bagi investor 

Untuk menambah pengetahuan tentang tingkat kebangkrutan suatu 

perusahaan dan kinerja keuangannya sehingga dapat dijadikan dasar 

pertimbangan keputusan investor dalam berinvestasi. 

1.4.2 Bagi manajemen  

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan 

langkah strategi perbaikan dan penyelamatan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

1.4.3 Bagi akademisi 

Untuk memberikan kontribusi karya ilmiah mengenai analisis 

kebangkrutan perusahaan sebagai dasar penelitian lain di masa yang 

akan datang. 
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1.5  Kerangka Pemikiran 

Analisis kebangkrutan adalah bagian dari analisis laporan keuangan. Dasar 

pemikiran penelitian ini mengadopsi model penelitian yang dilakukan Altman 

pada tahun 1983 yang mengembangkan model analisis untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan menggunakan rasio-rasio keuangan. Laporan keuangan 

perusahaan periode 2010 sampai 2014 akan dianalisis dengan rasio keuangan 

yang meliputi rasio-rasio liquidity, profitability, leverage, solvency, dan activity. 

Rasio-rasio yang diperoleh akan dijadikan dasar penghitungan diskriminan 

Altman dalam menghitung Z Score. Kerangka pemikiran penelitian ini 

digambarkan dalam model dibawah ini. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian 

ini: 

“Diduga perusahaan PT Bakrieland Development Tbk saat ini telah 

mengalami kebangkrutan secara keuangan menurut kriteria Altman.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


