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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya dan perusahaan merupakan salah satu faktor penunjang dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan dari perusahaan yaitu untuk mencapai apa 

yang sudah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Namun tidak hanya untuk 

mencapai tujuan tersebut, tetapi melainkan untuk keberlangsungan hidup 

perusahaan.  

Meningkatnya perkembangan dunia usaha sekarang ini serta banyaknya 

perusahaan yang sejenis mendorong sebuah perusahaan untuk saling bersaing dan 

selalu menciptakan produk serta inovasi baru demi mempertahankan 

keberlangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut sangatlah penting bagi perusahaan 

jika ingin tetap mempertahankan perusahaannya. Semakin makmur sebuah 

perusahaan, maka semakin banyak sumber dana yang dapat diterima oleh 

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan Laporan Analisis Perkembangan Industri 2017 oleh 

Kemenperin, industri manufaktur mengalami penurunan pada kontribusi dalam 

Produk Domestik Bruto dari sekitar 20,51% pada tahun 2016 menjadi sebesar 

20,16% pada tahun 2017. Kualitas hasil produksi industri manufaktur Indonesia 

masih kalah jika dibandingkan dengan hasil produksi negara lain. Hal ini yang 

menyebabkan rendahnya nilai jual dan daya saing hasil produksi. 

Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

ternyata makin menurun antar periodenya. Ekonom Institute for Development of 

Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara beranggapan bahwa 

akan terjadi deindustrialisasi. Ia mengacu pada kontribusi sektor manufaktur 

terhadap PDB yang terus menurun dan diiringi dengan kualitas pertumbuhan 

ekonomi yang tidak menunjukkan perbaikan. (CNN Indonesia, 2018).  
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Sumber : Kemenperin 

Gambar 1. Distribusi Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (%) 

Industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor penting dalam 

perekonomian Indonesia. Secara sadar ataupun tidak sadar, hal ini dikarenakan 

produk barang konsumsi selalu dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Pada 

tahun 2017, konsumsi rumah tangga merupakan faktor penyumbang terbesar yang 

mencapai 56,13%. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Gambar 2. Kontribusi PDB Menurut Penggunaan 

Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam riset yang dipublikasikannya menilai 

bahwa pertumbuhan industri barang konsumsi yang ada di Indonesia sedang 

mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa faktor 

yang menjadi penyebab perlambatan pada sektor yang biasa disebut Fast Moving 
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Consumer Good (FMCG) tersebut. Diantaranya adalah persaingan antar perusahaan 

yang semakin ketat dan memanas yang melibatkan berbagai merek lokal maupun 

impor. Selanjutnya, pemulihan daya beli masyarakat yang melambat, serta 

pergeseran pilihan konsumen dari produk FMCG ke produk non-FMCG juga 

semakin memperlambat pertumbuhan industri tersebut. Perlambatan tersebut 

tercermin dari kinerja beberapa emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), seperti PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang kinerjanya anjlok hingga 

19,7%, PT CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sahamnya tergelincir 3,57% dan PT 

Kalbe Farma Tbk (KLBF) juga merosot 20,23%. Mirae berpendapat bahwa 

konsumen di Indonesia secara bertahap akan beralih dari produk FMCG ke produk 

atau layanan non-FMCG ke konsumsi lain, seperti perjalanan dan data internet. 

Pertumbuhan industri FMCG di Indonesia cenderung melambat dalam beberapa 

tahun terakhir. Pada tahun 2017, industri tersebut hanya tumbuh 2,7%, 

dibandingkan pertumbuhan 11% CAGR (Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan) 

dari tahun 2003 hingga 2017. Hasil survei Bank Indonesia (BI), mengatakan bahwa 

indeks penjualan riil menunjukkan kelesuan pertumbuhan dalam beberapa tahun 

terakhir, yang sejalan dengan perlambatan industri FMCG (CNBC 

Indonesia,2018). Hal ini menunjukan kinerja industri barang konsumsi mengalami 

penurunan.  

Tingkat peningkatan kinerja suatu entitas dapat menunjukan peningkatan 

harga saham ataupun sebaliknya. Penilaian kinerja keuangan dapat melalui laporan 

keuangan tahunan pada Bursa Efek Indonesia (Bahri, 2018). Menurut Sukmawati 

dkk (2014) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan 

akuntansi perusahaan menunjukkan posisi keuangan, kinerja perusahaan, 

perubahan posisi keuangan perusahaan, serta dapat memberikan dasar untuk 

membuat prediksi dalam pengambilan keputusan di masa depan. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat mencerminkan kondisi keuangan sebuah perusahaan serta sejauh 

mana perusahaan dapat mengelola keuangannya. Maju mundurnya kinerja 

keuangan sebuah perusahaan dapat di lihat dari sisi laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Menurut Ulfah (2013), melalui laporan keuangan perusahaan dapat 

melihat dan mengukur kinerja keuangan perusahaan. Dengan analisis tingkat 

kinerja keuangan perusahaan, maka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam 
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modal kerja bersih perusahaan, laba perusahaan, memenuhi kewajibannya, serta 

mencerminkan efisiensi manajemen untuk menghasilkan penjualan dan 

mendapatkan laba. Selain itu untuk mendorong ketercapaian tujuan perusahaan 

yang bersifat normatif dalam memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan 

ekonomi pemegang saham. Tujuan tersebut tidak mudah dicapai karena hampir 

setiap hari terjadi fluktuasi harga saham yang menggambarkan perubahan harga 

saham yang ada di bursa (Bahri, 2018). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, saham 

merupakan surat berharga sebagai bukti pemilikan individu atau institusi dalam 

suatu perusahaan (biasa dipegang perorangan atau lembaga pada suatu perusahaan). 

Menurut Bahri (2018), harga saham adalah faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Kinerja keuangan merupakan hal penting, karena dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan perkembangan 

perusahaan atau sebaliknya. Kinerja keuangan akan mempengaruhi harga saham 

dengan menunjukan peningkatan atau penurunan harga saham. Tingginya harga 

saham menjadi sinyal baik bagi investor, karena menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik. Kondisi tersebut akan mendorong investor untuk menginvestasikan 

dananya berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham akan meningkatkan 

harga saham, profitabilitas yang tinggi merupakan sinyal positif bagi investor dan 

nilai perusahaan akan meningkat. Menurut Fahmi (2014, hlm.81) profitabilitas 

perusahaan dapat ditunjukan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh 

dengan penjualan maupun investasi. Kemampuan perusahaan daalam memperoleh 

laba dapat dilihat dari laba kotor, laba usaha, laba sebelum bunga dan pajak 

(earning before interest and tax/EBIT), laba kena pajak (earning after tax/EAT) 

dan laba bersih perusahaan (Sitanggang, 2014 hlm.28). Investor memiliki 

perspektif dan penilaian terhadap kondisi suatu saham dengan melihat kinerja 

keuangan, kejelasan laporan keuangan, serta keuntungan yang terus meningkat 

(Fahmi, 2015 hlm. 89). 

Sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2017, tercatat tiga dari empat 

emiten terbesar di sub sektor makanan dan minuman dalam kategori industri barang 

konsumsi mencatatkan pelemahan pertumbuhan laba bersih. Keempat emiten 

tersebut adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Indofood 
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Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), dan PT Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ). Hal ini menunjukkan bahwa 

tekanan terhadap daya beli masyarakat Indonesia belum usai. Pada tahun 2017, 

diketahui bahwa penjualan ritel hanya naik tipis sebesar 2,9%, jauh melambat 

dibandingkan capaian tahun 2016 yang mampu tumbuh hingga 11%. Lebih lanjut, 

penjualan dari pos makanan, minuman & tembakau hanya naik sebesar 7% pada 

tahun lalu, turun dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 20%. Kinerja saham 

barang konsumsi perlu diwaspadai, pasalnya ada kencenderungan ekspektasi 

terhadap penjualan ritel turun. Hal tersebut berpotensi mendorong kinerja emiten 

dari sektor barang konsumsi tertekan. Penjualan tertekan pada akhirnya berdampak 

pada kinerja keuangan emiten-emiten sektor barang konsumsi, termasuk yang 

berada pada sub sektor makanan dan minuman (CNBC, Indonesia). Hal ini 

menunjukan kinerja industri barang konsumsi mengalami penurunan dari sisi 

pertumbuhan laba. Bila perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat berarti 

perusahaan dapat berkembang baik dan bila perusahaan dalam yang tidak sehat 

maka perlu diwaspadai karena berisiko tinggi dan dapat memicu kebangkrutan. 

Investor dan kreditor sebagai pihak yang berada diluar perusahaan dituntut untuk 

mengetahui perkembangan yang ada dalam perusahaan demi keamanan investasi 

modalnya sebab ketidakmampuan untuk membaca sinyal-sinyal dalam kesulitan 

usaha akan mengakibatkan kerugian dalam investasi yang telah dilakukan (Ulfah, 

2013). Investor memberikan penilaian atas kondisi suatu saham yaitu dengan 

melihat kinerja keuangan, penyajian laporan keuangan jelas, serta sisi keuntungan 

yang terus meningkat (Fahmi, 2015 hlm. 89). 

Menurut Jainur dkk. (2016) berdasarkan nilai yang terbentuk pada harga 

saham para investor dapat menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan tersebut dan 

tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi. Untuk memastikan kinerja 

perusahaan sehat atau tidak sehat dapat dilihat dan diukur melalui analisis rasio 

keuangan terhadap laporan keuangan. Salah satu analisis rasio yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan analisis Altman Z Score. Altman Z Score 

merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk meramal atau memprediksi 

keuangan suatu perusahaan. Analisis dengan menggunakan Altman Z Score yaitu 

menghitungkan nilai dari beberapa rasio keuangan dan kemudian dimasukan dalam 
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persamaan deskriminan. Menurut Sukmawati dkk. (2014) Z Score dapat digunakan 

sebagai bahan untuk pertimbangan bagi investor dalam menganalisis 

perkembangan kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan perusahaan emiten untuk 

menghindari terjadinya kesalahan investasi. 

Beberapa ahli telah mencoba untuk membuat suatu model yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan antara lain: The 

Zmijewski model yang dikembangkan oleh Zmijewski (1984), The Springate 

Model yang dikembangkan oleh Springate (1978), dan Model Z Score yang 

dikembangkan oleh Edward I. Altman (1968). Penelitian yang dilakukan oleh I 

Gede (2018) menyatakan bahwa model Altman Z Score adalah satu model 

multifaktorial yang cukup baik untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.  

Edward I Altman merupakan seorang peneliti yang menemukan sebuah model 

analisis Z Score pertama kali. Model ini adalah pengembangan dari MDA (Multiple 

Discriminant Analysis), yaitu suatu model statistik yang menggunakan analisa 

regresi untuk melakukan prediksi kebangkrutan. Altman mengembangkan suatu 

model statistik yang kemudian berhasil merumuskan rasio-rasio keuangan terbaik 

dalam memprediksikan terjadinya kebangkrutan. Dalam penelitian Altman (2014), 

kegunaaan umum dari model Z Score untuk mengukur kesulitan kesulitan keuangan 

atau kekuatan keuangan dalam penelitan ekonomi ataupun keuangan menyatakan 

bahwa model ini diterima secara luas sebagai ukuran yang terhormat, sederhana dan 

konsisten dari perusahaan yang beresiko. 

Menurut Ulfah dkk (2013) formula Z Score menilai bagaimana perusahaan 

mereka pada masa sekarang dan bagaimana perusahaan mereka nantinya. Analisis 

Z Score merupakan suatu persamaan yang dapat memprediksikan tingkat 

kebangkrutan atau tingkat kesehatan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Altman Z Score adalah suatu model yang digunakan untuk meramalkan tingkat 

kebangkrutan suatu perusahaan dengan cara menghitung nilai dari beberapa rasio 

dan kemudian dimasukan dalam persamaan diskriminan. Informasi analisis Z Score 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menganalisis 

perkembangan kinerja dan mengukur tingkat kesehatan perusahaan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam investasi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Altman (1968) menghasilkan lima rasio yang digunakan untuk memprediksi tingkat 
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kebangkrutan suatu perusahaan, yaitu: Working Capital to Total Asset (X1), 

Retained Earning to Total Asset (X2), Earnings Before Interest and Taxes to Total 

Asset (X3), Book Value of Equity to Book Value of Total Liabilities (X4) dan Sales 

To Total Asset (X5). Masing-masing rasio dalam model Altman Z Score 

menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya 

dilihat dari berbagai aspek. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriawan dan Dantje (2016) mengenai 

Analisis Metode Altman Z Score sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan dan 

Pengaruhnya terhadap Harga Saham pada Perusahaan Farmasi yang Terdafatar di 

Bursa Efek Indonesia maka dapat di ambil kesimpulan dari perhitungan rasio 

keuangan Altman Z Score pada tahun 2009-2013 diperoleh nilai Z Score yang 

berada diatas nilai cut off Z Score sehingga dengan demikian, sebagian besar 

perusahaan manufaktur sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia masuk dalam 

kategori perusahaan yang sehat. Hasil uji regresi, koefisien determinasi (R Square) 

menunjukkan hasil yang berarti bahwa harga saham dapat dipengaruhi oleh nilai Z 

Score namun masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi harga saham selain 

variable nilai Z Score. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Apergis dkk (2011) mengenai Bankruptcy Probability and Stock Prices: The Effect 

of Altman Z-Score Information on Stock Prices Through Panel Data yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Antara Altman Z Score dengan Harga 

Saham 

Namun hasil penelitian oleh Marcelina (2016) mengenai Prediksi 

Kebangkrutan Menggunakan Metode Z Score dan Pengaruhnya terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2012 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara analisis kebangkrutan metode Altman Z Score dengan harga 

saham dimana harga saham dipengaruhi oleh analisis kebangkrutan metode Altman 

Z Score sebesar 23% sedangkan 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ardian dan Khoiruddin (2014) mengenai Pengaruh Analisis Kebangkrutan 

Model Altman terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur menunjukan bahwa 

nilai Z Score tidak terpengaruh oleh harga saham. 
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Berdasarkan fenomena, gap research, dan hasil penelitian terdahulu, peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan tema “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan 

dengan Menggunakan Altman Z Score Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2016-2017)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran tersebut, peneliti mengidentifikasi 

masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dengan Altman Z 

Score pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2017. 

b. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan perusahaan berdasarkan hasil 

analisa Altman Z Score terhadap harga saham pada perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dengan  

Altman Z Score pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

hasil analisa Altman Z Score terhadap harga saham pada perusahaan 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2017. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran 

bagi ilmu ekonomi khususnya keuangan untuk memperluas wacana 
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sekaligus melengkapi referensi kepustakaan, serta dapat digunakan 

sebagai landasan dan bahan perbandingan utnuk melakukan penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan perusahaan 

dalam bidang dan kajian yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pihak Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi bukti empiris yang dapat bermanfaat sebagai referensi 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan. 

2. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2017. Kajian ini dapat menjadi sebuah pedoman 

untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan dan 

keberhasilan manajer dalam mengelola perusahaan yang pengaruhnya 

terhadap harga saham, dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur dan 

bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di masa 

yang akan datang. 
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