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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Perusahaan merupakan salah satu badan usaha yang didirikan oleh 

perorangan atau lembaga dengan tujuan utamanya memaksimalkan kekayaan 

pemegang sahamnya ( Weston, 1993 ). Oleh karena itu, setiap perusahaan ingin 

dianggap mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu yang 

panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek, ini sesuai 

dengan asumsi going concert ( Hany et,  al. 2003 ), yang dianut oleh standard 

akuntansi, tetapi pada kenyataannya pada tahun 1997, Indonesia mengalami 

krisis ekonomi yang dimulai dengan merosotnya nilai Rupiah yang sangat tajam 

akibat dari banyaknya permintaan Dolar AS, penyebabnya bukan hanya  struktur 

ekonomi yang lemah tetapi karena hutang swasta yang jumlahnya cukup besar 

sehingga tingkat suku bunga dan inflasi yang meningkat tajam serta investasi 

berkurang sehingga kesehatan perusahaan banyak yang mengalami penurunan 

bahkan berpotensi bangkrut ( Adnan dan Arisudhana, 2009 ). 

Menurut Steven dan Lina ( 2011 ) setiap perusahaan yang berkembang pasti 

membutuhkan modal. Modal yang didapat bisa dengan cara hutang ( debt ) atau 

dengan modal sendiri ( equity ). Keputusan pendanaan sangat menentukan 

kemampuan perusahaan dalam menentukan melakukan aktivitas operasinya dan 

berpengaruh terhadap resiko perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan yang 

sukses akibat dari ketepatan manajemen dalam mengambil keputusan pendanaan, 

tetapi tidak sedikit pula yang jatuh bangkrut akibat dari banyaknya hutang serta 
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terlilit bunga yang tinggi. Pendanaan dengan menggunakan tingkat bunga yang 

tinggi akan mengakibatkan resiko keuangan perusahaan dan pada akhirnya 

perusahaan akan mengalami financial distress  ( kesulitan keuangan ), hal ini 

terjadi sebelum perusahaan diprediksi mengalami kebanngkrutan ( Platt dan Platt, 

2002). 

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan sebelum 

diprediksi mengalami kebangkrutan ( Plat dan Plat, 2002 ). Kondisi keuangan 

suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan itu sendiri. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan ( go public ) diperlukan 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan adalah 

ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi 

selama satu tahun buku yang bersangkutan ( Baridwan. 1992 ) . Analisis laporan 

keuangan berguna untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami financial 

distress atau tidak. Selain itu analisis laporan keuangan juga berfungsi untuk 

pengambilan keputusan yang akan datang dan untuk perusahaan yang termasuk 

go public analisis laporan keuangan sangatlah penting untuk kreditor dan 

investasi   ( Kuang dan Tin, 2010 ).  

Analisis keuangan yang sering dipakai adalah analisis rasio ( Riyanto, 1995 ). 

Hasil dari rasio ini berguna untuk menilai kesehatan perusahaan bahkan 

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan (  Nasser dan Aryanti, 2000 ). 

Tetapi rasio keuangan ini sendiri memiliki keterbatasan karena setiap rasio diuji 

secara terpisah ( Winarto, 2006 ). Oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan 

dari rasio ini maka dibuatlah model yang lebih berarti untuk memprediksi suatu 

perusahaan itu sehat, rawan bangkrut atau bangkrut. Model yang digunakan 
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dipenelitian ini antara lain yang pertama model Altman dengan metode Z – Score 

( 1968 ), metode ini menggunakan lima rasio. Nilai Z – Score yang ini digunakan 

untuk mengklasifikasikan perusahaan yang sehat, rawan bangkrut dan bangkrut         

( Winarto, 2006 ). Model kedua yang digunakan adalah model Springate ( 1978 ), 

model ini menggunakan empat rasio. Model yang ketiga adalah model Zmijewski 

( 1983 ), model ini menggunakan probit analisis.  

Sebelum mengklasifikasikan perusahaan yang sehat, rawan bangkrut atau 

bangkrut dengan menggunakan ketiga model tersebut, tentunya diperlukan 

laporan keuangan perusahaan, tetapi biasanya laporan keuangan perusahaan 

tersebut sudah dipengaruhi oleh manajemen. Salah satu cara yang digunakan oleh 

manajemen untuk mempengaruhi laporan keuangan perusahaan adalah dengan 

cara manajemen laba. Manajemen laba digunakan untuk memanipulasi laporan 

keuangan perusahaan ( menaikan atau menurunkan laba ). Warfield, et. al             

( 1995 ) mengemukakan bahwa manajemen laba menyebabkan laporan laba 

kurang mengandung informasi. Christensen, et. al ( 1999 ) juga menunjukan 

bahwa semakin besar motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba maka 

semakin berkurang pula kandungan informasi pengumuman laba kepada investor. 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Jansen ( 1976 ), Jansen ,mengungkapkan 

bahwa manipulasi laba adalah tindakan manajer untuk memodifikasi laba 

akuntansi untuk memperoleh tanggapan kinerja positif dari pasar atas informasi 

yang disajikan. Sarana pengungkapan laba ini merupakan sarana yang penting 

bagi manajer untuk dapat menyampaikan informasi yang dimiliki manajer 

mengenai perusahaan kepada pihak ekstern. Hunt, et. al ( 1995 ) juga menguji hal 

yang sama dengan Warfield ( 1995 ), Hunt, et. al ( 1995 ) berpendapat bahwa 
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kebijakan manajemen dapat menyebabkan laba lebih mempunyai kandungan 

informasi kepada investor karena manajer dapat menggunakan kebijakan 

akuntansi mereka untuk memberi sinyal informasi yang unggul berkaitan dengan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang.   

Sinyal informasi yang dimaksud biasa kita kenal dengan signaling theory, 

dimana dalam signaling theory terdapat dua signal yaitu signal positif dan 

negatif.  Signaling theory positif menunjukan bahwa laba periode kini serta yang 

akan datang akan lebih baik daripada yang diimplikasikan oleh laba non 

diskresioner periode kini apabila kinerja dan prospek perusahaan baik, sedangkan 

signaling theory negatif menunjukan bahwa laba periode kini serta yang akan 

datang akan lebih buruk daripada laba non diskresioner periode kini apabila 

kinerja perusahaan dan prospek perusahaan buruk. Apabila sinyal perusahaan 

buruk maka akan dilakukan manajemen laba dan sinyal buruk ini akan 

diinformasikan kepada pasar dengan tujuan bertindak jujur dan memiliki 

keyakinan bahwa perusahaan dapat mengatasi masalah yang dihadapi                    

( Aningdyah dan Listiyana, 2009 ). Selain untuk memberikan informasi kepada 

investor manajemen laba digunakan oleh manajer untuk mendapatkan bonus, 

meringankan pajak, serta mendapat tanggapan yang baik dari pihak eksternal. 

Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap suatu kebangkrutan 

perusahaan, peneliti tertarik untuk mengambil sampel yang diteliti adalah 

perusahaan pertambangan, karena perusahaan pertambangan merupakan 

perusahaan yang memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian di 

Indonesia maupun di dunia. Perusahaan pertambangan yang terdapat di Indonesia 

diantaranya terdapat perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan 
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pertambangan minyak dan gas bumi, perusahaan pertambangan logam dan 

mineral. Akan tetapi di Indonesia pertambangan yang memiliki peranan penting 

dalam membantu perekonomian adalan pertambangan batu bara. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan pertambangan batu bara yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009 – 2011 yang dapat dikategorikan sehat dan bangkrut. 

Selain itu juga untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap 

kebangkrutan suatu perusahaan, oleh karena itu peneliti memberi judul pada 

penelitian ini “ KECENDERUNGAN MANAJEMEN LABA TERHADAP 

PERUSAHAAN BATU BARA YANG TERCATAT di BURSA EFEK 

INDONESIA YANG DIPREDIKSI MENGALAMI KEBANGKRUTAN 

TAHUN 2009 – 2011 DENGAN METODE  ALTMAN Z-SCORE, 

SPRINGATE DAN ZMIWISKY “. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbulah permasalahan yang 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat kecenderungan manajemen laba terhadap perusahaan 

pertambangan yang dikategorikan sehat di Bursa Efek Indonesia periode 

2009 – 2011 ? 

2. Apakah terdapat kecenderungan manajemen laba terhadap perusahaan 

pertambangan yang dikategorikan bangkrut di Bursa Efek Indonesia periode 

2009 – 2011 ? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui kecenderungan manajemen laba terhadap perusahaan 

pertambangan yang dikategorikan sehat di Bursa Efek Indonesia periode 

2009 – 2011. 

2. Untuk mengetahui kecenderungan manajemen laba terhadap perusahaan 

pertambangan yang dikategorikan  bangkrut di Bursa Efek Indonesia periode 

2009 – 2011. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa kegunaan dari penelitian ini, diantara lain : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi investor yang 

ingin berinvestasi agar mempunyai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

keputusan berinvestasi. 

 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca atau 

juga sebagai bahan penelitian selanjutnya yang akan lebih disempurnakan 

oleh peneliti selanjutnya.   

 


