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1.1 Latar Belakang 

 Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 telah menghancurkan perekonomian 

dunia. Krisis yang awalnya terjadi di Amerika, dengan cepat menyebar ke negara-

negara lain di dunia termasuk Indonesia. Krisis global sangat terasa di Indonesia, 

khususnya dalam dunia pasar modal Indonesia. Terbukti dengan turunnya Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) dari nilai tertingginya pada tahun 2008 sekitar Rp 

2.800,- hingga mencapai titik terendah sejak September 2006 sekitar Rp 1.100 

(http://finance.yahoo.com/). Jatuhnya nilai IHSG ditandai dengan turunnya harga 

saham baik saham yang kuat maupun saham yang lemah. Hal tersebut telah 

mengakibatkan diambilnya tindakan suspensi perdagangan sementara dengan 

menutup Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Oktober 2008 untuk mencegah 

panic selling para investor yang akan mengakibatkan IHSG semakin jatuh 

(http://www.detikfinance.com/). Salah satu penyebab jatuhnya pasar modal 

Indonesia diakibatkan oleh penarikan dana para investor asing. Sudah umum 

diketahui bahwa investor asing memilki investasi yang besar di pasar modal 

Indonesia. Saat terjadi krisis global di Amerika, banyak perusahaan asing yang 

terkena dampaknya sehingga mengalami kesulitan keuangan. Untuk menutupi 

kesulitan keuangan yang dihadapi, perusahaan asing mulai menarik investasinya dari 

pasar modal dengan cara menjual semua investasi saham yang dimiliki, termasuk 

investasi pada saham di Indonesia. Akibat penjualan secara besar-besaran maka 

harga saham di Indonesia mulai jatuh. Hampir semua sektor pasar modal Indonesia 
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terkena dampak krisis global. Namun, sektor yang sangat terpengaruh oleh krisis 

global adalah sektor pertambangan (http://www.majalahtambang.com/). 

 Saham-saham sektor pertambangan jatuh harganya akibat krisis global. Hal 

tersebut sangat kontras jika melihat pada awal tahun 2008, sektor pertambangan 

khususnya perusahaan batu bara meraup keuntungan yang besar akibat naiknya harga 

minyak dunia ke titik tertinggi. Naiknya harga minyak dunia menyebabkan para 

pengguna minyak mengganti bahan bakar yang digunakan dengan batubara sebagai 

alternatif bahan bakar yang lebih murah. Permintaan yang semakin besar telah 

mengakibatkan harga batubara ikut terangkat sehingga perusahaan mendapat 

keuntungan besar dan harga saham perusahaan juga naik. Namun, pada semester dua 

di tahun 2008 harga minyak dunia mulai kembali normal yang menyebabkan 

permintaan akan batubara berangsur berkurang. Merosotnya permintaan akan 

batubara telah mengakibatkan jatuhnya harga batubara sehingga keuntungan 

perusahaan berkurang. Hal tersebut diperparah dengan krisis global yang telah 

mengakibatkan para investor asing menarik dananya dengan menjual saham yang 

dimiliki dan diikuti dengan pelepasan saham oleh investor dalam negeri, sehingga 

harga saham perusahaan semakin hancur. Hampir semua perusahaan pertambangan 

batubara yang terdiri dari Adaro Energy, Tbk. (ADRO), ATPK Resources, Tbk. 

(ATPK), Bumi Resources, Tbk. (BUMI), Bayan Resources, Tbk. (BYAN), Indo 

Tambangraya Megah, Tbk. (ITMG), Resources Alam Indonesia, Tbk. (KKGI), 

Perdana Karya Perkasa, Tbk. (PKPK), Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk. (PTBA) 

dan Petrosea, Tbk. (PTRO) terkena dampak dari krisis global tersebut. Dari sembilan 

perusahaan tersebut, perusahaan Bumi Resources, Tbk. (BUMI) merupakan 

perusahaan yang paling menarik perhatian dan kontroversial. 
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 Bumi Resources, Tbk. merupakan perusahaan tambang batubara yang cukup 

besar tetapi tetap terpuruk akibat krisis global. Hal ini sangat menarik karena 

sebelum terjadinya krisis global tahun 2008 PT BUMI Resources sedang mengalami 

kemajuan yang pesat. Puncaknya pada tahun 2007, dimana PT Bumi berhasil 

membukukan laba bersih sekitar USD 780 juta atau naik sekitar 254 persen dari 

tahun 2006 (http://economy.okezone.com/). Namun, kenyataan pada tahun 2008 

sangat jauh berbeda dari tahun 2007. Pada kuartal III tahun 2008, laba PT Bumi 

Resources turun hingga 39 persen dibandingkan tahun 2007 

(http://economy.okezone.com/). Hancurnya harga saham BUMI selain diakibatkan 

oleh krisis global juga dipengaruhi oleh suspensi perdagangan. Suspensi terhadap 

BUMI dilakukan karena dipicu oleh rumor tentang kegagalan BNBR menebus saham 

lima anak usahanya (PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Energi Mega Persada 

Tbk. (ENRG), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP), PT Bakrieland 

Development Tbk. (ELTY), dan PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)) yang digadaikan 

kepada berbagai pihak. Kabar yang menyebar dengan cepat itu mendorong investor 

melepas saham-saham Grup Bakrie pada harga murah. Suspensi perdagangan telah 

menyebabkan panic selling para investor sehingga harga saham BUMI jatuh. Panic 

selling terjadi akibat para investor merasa tidak aman untuk tetap menyimpan saham 

BUMI karena takut akan mengalami kerugian. Untuk menyelesaikan kesulitan 

keuangan maka Grup Bakrie menjual 10-20% saham BUMI kepada Northstar Pasific 

dengan nilai transaksi senilai USD 371 juta-USD 742 juta (http://www.inilah.com/). 

Walaupun harga saham BUMI sudah sangat jatuh dan belum kembali normal seperti 

dahulu tetapi saham BUMI seakan-akan memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. 

Terbukti dari volume perdagangan saham BUMI yang sangat tinggi yang 
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menyebabkan saham BUMI menjadi salah satu penggerak IHSG. Bahkan Bumi 

Resources Tbk. berhasil bangkit dengan mengakuisisi tiga perusahaan lain, yaitu PT 

Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), serta PT Pendopo Energi 

Batubara. Oleh karena itu, saham BUMI mulai menarik lagi bagi para investor luar 

negeri (http://bisnis.vivanews.com/). Fenomena yang terjadi pada PT Bumi 

Resources Tbk. sangat menarik untuk dicermati, khususnya bagi para investor yang 

ingin berinvestasi pada saham BUMI. 

 Investasi bisa berjangka waktu pendek dan panjang. Berapa pun jangka waktu 

investasi tetapi tujuan investasi harus tetap tercapai. Investasi pada dasarnya 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (return). Agar dapat 

memperoleh keuntungan maka para investor harus mempertimbangkan kelayakan 

suatu jenis investasi. Metode yang umum untuk mengetahui kelayakan investasi 

dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Metode lain yang dapat digunakan 

adalah analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan digunakan untuk mengevaluasi 

kelayakan investasi pada PT Bumi Resouces Tbk. karena mengingat harga saham 

BUMI pernah sangat jatuh dan bahkan hampir mengalami kebangkrutan. Analisis 

kebangkrutan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan saat ini dan dapat juga 

memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan di masa depan (Darsono, 

2005:105). 

 Analisis kebangkrutan pertama kali dikenalkan oleh Beaver pada tahun 1966. 

Beaver (1966) merupakan orang pertama yang menemukan metode untuk 

memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan Univariate Discriminant Analysis 

(UDA). Seiring perkembangan zaman, metode prediksi kebangkrutan juga 

berkembang. Metode yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah model 
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Altman Z-score (1968). Model Altman menggunakan Multivariate Discriminant 

Analysis (MDA) untuk memprediksi kebangkrutan. Model yang lain untuk 

memprediksi kebangkrutan adalah model yang dikembangkan oleh Ohlson (1980). 

Berbeda dari Altman, model Ohlson menggunakan Multiple Logistic Regression 

(Logit) untuk memprediksi kebangkrutan. Setiap metode memiliki keunggulan dan 

kelemahan masing-masing oleh karena itu penggunaan dua metode tersebut dapat 

digunakan untuk memperkuat hasil analisis. Alasan tersebut yang mendorong penulis 

untuk mengambil judul “Analisis Perbandingan Prediksi Keangkrutan PT Bumi 

Resources Tbk. Periode 2006-2008 Dengan Metode Altman Z-score Dan Metode 

Ohlson”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah PT Bumi Resources Tbk. pernah dikategorikan bangkrut selama 

periode 2006-2008 dihitung dengan metode Altman Z-score dan Ohlson? 

2. Apakah PT Bumi Resources Tbk. akan mengalami kebangkrutan pada masa 

yang akan datang dihitung dengan metode Altman Z-score dan Ohlson? 

3. Bagaimanakah perbandingan hasil metode Altman Z-score dengan metode 

Ohlson pada PT Bumi Resources Tbk. periode 2006-2008? 

4. Apakah metode Ohlson dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan PT 

Bumi Resources Tbk. periode 2006-2008? 

5. Apakah investasi pada PT Bumi Resources Tbk. layak untuk dilakukan? 

 

 

 



BAB I PE�DAHULUA�        6 

 

Universitas Kristen Maranatha 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang relevan untuk dianalisis dengan metode Altman Z-score dan Ohlson untuk 

memprediksi kebangkrutan PT Bumi Resources Tbk. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kemungkinan kebangkrutan PT Bumi Resources Tbk. 

selama periode 2006-2008 menggunakan metode Altman Z-score dan Ohlson. 

2. Untuk mengetahui kemungkinan kebangkrutan PT Bumi Resources Tbk. pada 

masa yang akan datang dengan menggunakan metode Altman dan Ohlson. 

3. Untuk mengetahui perbandingan hasil antara metode Altman Z-score dengan 

metode Ohlson pada PT Bumi Resources Tbk. periode 2006-2008. 

4. Untuk mengetahui adanya kemungkinan penggunaan metode Ohlson untuk 

memprediksi kebangkrutan PT Bumi Resources Tbk. periode 2006-2008. 

5. Untuk mengetahui kelayakan investasi pada PT Bumi Resources Tbk.. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat bagi akademisi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang 

penggunaan metode Ohlson dalam analisis kebangkrutan perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

c. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang metode Altman Z-score. 
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2. Manfaat bagi praktisi bisnis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode baru dalam 

menganalisis kebangkrutan perusahaan agar dapat mengetahui kondisi 

perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara baru yang dapat 

langsung digunakan untuk menilai kelayakan investasi pada perusahaan 

yaitu dengan menggunakan analisis kebangkrutan. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi pada PT Bumi Resources Tbk. di masa 

yang akan datang. 

 

 

 

 


