
BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan 

dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi ekonomis 

suatu perusahaan. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-

pihak yang berkepentingan antara lain investor, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah masyarakat dan 

manajemen perusahaan. Dalam membahas manajemen keuangan, tidak bisa terlepas 

dari laporan keungan. Menurut Sundjaja & Barlian (2003:76) : 

“Laporan keuangan adalah suatau laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar 

data keuangan / aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data / aktivitas tersebut.” 



Sehingga dapat diartikan bahwa laporan keuangan merupakan gambaran dari kegiatan 

perusahaan yang tergambar dari data keuangan yang telah diolah perusahaa. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2008:9): 

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba rugi.” 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

mengambil keputusan. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, 

pemilik, kreditor,  investor, dan pemerintah. 

 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Selain pengertian diatas, laporan keuangan mempunyai tujuan seperti yang 

diuraikan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002:4)  bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keungan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan ekonomi.” 

 Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, 

karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Unsure yang berkaitan secara 

langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas, 

sedangkan unsure yang berkaitan dengan pengukuran kinerja adalah penghasilan dan 



beban. Adapun penyajian berbagai unsure tersebut dalam neraca dan laba rugi 

memerlukan proses subklasifikasi. 

 

2.1.3 Jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi keuangan perusahaan 

dalam periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Jenis laporan 

keuangan utama dan pendukung menurut Harahap (2004:58) sebagai berikut : 

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba/rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba/rugi 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan dan sumber penggunaan dana, disini dimuat sumber dan pengeluaran 

perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber-sumber dan penggunaan kas dalam 

suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang 

diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam hal tertentu 

Harga Pokok Produksi  (HPPd) disatukan dalam laporan Harga Pokok Penjualan 

(HPPj). Harga Pokok Penjualan adalah harga pokok produksi ditambah dengan 

persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir. 

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikam 

kepada pemilik saham. 



7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham atau 

modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam suatu kajian dikenal laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 

menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas 

atau ekuivalen kas. Laporan ini jarang digunakan. Laporan ini merupakan 

rekomendasi Trueblood Commite tahun 1974. 

Menurut Sundjaja & Barlian (2003:76) Neraca adalah : 

“Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan 

suatu perusahaa pada saat tertentu.” 

Neraca mempunyai dua sisi, sisi debit dan kredit. Pada sisi debit menunjukan 

posisi kekayaan perusahaan (aktiva) yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. 

Aktiva lancar adalah aktiva yang masa perputarannya kurang atau maksimal dalam 

satu tahun. Aktiva tetap adalah aktiva yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun 

atau berjangka panjang. Sedangkan pada sisi kredit atau passiva menunjukan sumber 

kekayaan perusahaan yang terdiri dari dua sumber yakni hutang dan modal. Hutang 

terdiri dari dua macam, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang 

jangka pendek (hutang lancar) adalah hutang yang masa jatuh temponya kurang dari 

satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah hutang yang berjangka lebih 

dari satu tahun. 

 Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini bisa digunakan sebagai 

indikator keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya selama satu periode 



tertentu. Laporan laba rugi pada dasarnya menggambarkan dua macam arus yang 

membentuk laba atau rugi. Laba terjadi apabila penghasilan yang diperoleh dalam 

satu periode lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang di keluarkan. 

Sedangkan rugi akan timbul bila pendapatan lebih rendah dibandingkan biaya-biaya 

yang dikeluarkan. 

 

2.1.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para 

pemakai laporan keuangan harus mengetahui sifat dan keterbatasan dari suatu laporan 

keuangan agar dalam membacanya tidak menimbulkan salah tafsir. Sifat dan 

keterbatasan laporan keuangan dinyatakan dalam buku intermediate accounting 

Baridwan (2004:13-15) yaitu :  

1. Cukup berarti (materiality), artinya bahwa transaksi akuntansi yang harus 

dilandasi oleh teori akuntansi, tidak selamanya diperlakukan sesuai dengan teori 

yang diterapkan. 

2. Konservatif, merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua 

atau lebih dalam menyusun laporan keuangan. 

3. Sifat khusus suatu industry, artinya bahwa setiap industry mempunyai sifat 

khusus yang dibebaskan karena adanya peraturan pemerintah sehingga 

membutuhkan prinsip akuntansi yang berbeda dengan yang umum digunakan. 



Sedangkan data yang harus dimiliki oleh laporan keuangan sebagai laporan keuangan 

yang memiliki sifat historis dan menyeluruh yang merupakan suatu progress report, 

adalah sebagai berikut : 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact), artinya bahwa laporan keuangan dibuat 

atas dasar fakta dari catatan akuntansi. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak 

dapat mencerminkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam kondisi 

perekonomian yang paling akhir. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 

convention and postulate), artinya bahwa data yang dicatat didasarkan pada 

prosedur serta berbagai anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 

akuntansi yang lazim dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan atau 

keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgment), artinya bahwa walaupun pencatatan 

akuntansi telah diatur dalam standar praktek pembukuan, namun penggunaan 

konversi-konversi dan dalil dasar tersebut tergantung pada akuntan atau 

manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.5 Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya 

dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan membaca laporan 



keuangan dengan tepat, seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi menyangkut 

lembaga yang dilaporkan dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. 

 Para pemakai laporan keuangan beserta kegunaannya menurut Harahap 

(2010:64) dapat dilihat dari penjelasan berikut : 

1. Pemegang Saham 

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, asset, utang, 

modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ini ingin melihat prestasi perusahaan dalam 

pengelolaan manajemen. Ia juga ingin mengetahui jumlah dividen yang akan 

diterima, jumlah pendapatan persaham, jumlah laba yang ditahan. Juga 

mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan 

dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari informasi ini pemegang 

saham dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, 

menjual atau menambah sahamnya. Semua tergantung pada kesimpulan yang 

akan diambil dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau 

informasi tambahan lainnya. 

2. Investor 

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham. Bagi investor 

potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh 

dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Analis Pasar Modal 

Analis pasar modal selalu melakukan baik analisis tajam dan lengkap terhadap 

laporan keuangan perusahaan go publik maupun yang berpotensi masuk kepasar 



modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan 

perusahaan. Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual atau 

dipertahankan. Informasi ini akan disampaikan kepada langgananya berupa 

investor baik individual maupun lembaga.  

4. Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekenomis perusahaan yang dipimpinnya. 

Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang 

memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada keputusan yang 

tepat. Karena beragamnya informasi yang dibutuhkan, laporan keuangan yang 

disusun dengan norma akuntansi keuangan yang bersifat umum terasa sangat 

sedikit sehingga ia harus mengharapkan informasi yang didesain dari akuntansi 

manajemen. 

5. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan 

apakah ia masih terus bekerja di situ atau pindah. Ia juga perlu mengetahui hasil 

usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan yang di terimanya 

adil atau tidak. Ia juga ingin mengetahui jumlah modal yang di miliki karyawan 

jika memang ada seperti dalam perusahaan penerbitan di Indonesia. Demikian 

juga tentang cadangan dana pensiun, asuransi kesehatan, asuransi atau jaminan 

sosial tenaga kerja Negara yang demokratis, hak-hak karyawan dilindungi 

informasi seperti ini sangat penting. 

  



6. Intansi Pajak 

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak, perusahaan juga dikenakan 

pemotongan, perhitungan dan pembanyarannya. Semua kewajiban pajak 

tergambar dalam laporan keuangan, dengan demikian instansi pajak dapat 

menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran 

perhitungan pajak, pembanyaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan juga 

untuk dasar penindakan. 

7. Pemberi Dana (kreditur) 

Bank ingin mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi perusahaan baik 

yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. Perusahaan 

calon debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai 

kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan diluncurkan. 

8. Supplier 

Supplier hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan menjadi informasi 

untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa 

lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan. 

9. Pemerintah 

Untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang ditetapkan. 

10. Pelanggan atau Lembaga Konsumen 

Sebaiknya laporan keuangan juga menyajikan tentang ini. 

 

 



11. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang 

dilindunginya. 

12. Peneliti/Akademisi/Lembaga peneliti 

Sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian terhadap pihak tertentu yang 

berkaitan dengan laporan keuangan atau perusahaan. 

 

2.2 Rasio Keuangan 

2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan 

laporan keuangan yang dapat berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja 

perusahaan. Menurut Munawir (2004:37) adalah : 

“Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu 

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” 

Adapun definisi menurut Syafri (2008:297) adalah : 

“Analisis rasio adalah menyederhanakan informasi yang 

menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya.” 

Analisis rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis 

laporan keuangan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan 

untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan dibidang keuangan 

adalah analisis rasio keuangan. 



 Dalam Keown dkk (2002:60) tujuan dari analisis ratio adalah untuk 

membantu manajer financial memahami apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan, 

berdasarkan informasi yang tersedia dan sifatnya terbatas. Analisis rasio pada 

dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan saja melainkan 

juga pihak luar dan ini berbeda menurut kepentingan khusus dari analisis atau pihak 

yang berkepentingan. 

 Analisis rasio berguna bagi para analisis intern untuk membantu manajemen 

membuat evaluasi mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki kesalahan-

kesalahan dan menghindari keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

 Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja 

keuangan, banyak rasio yang dapat digunkan. Menurut Harahap (2010:301), rasio 

keuangan yang sering digunakan adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Solvabilitas 

3. Rasio Profitabilitas / Rentabilitas 

4. Rasio Leverage 

5. Rasio Aktivitas 

6. Rasio Pertumbuhan 

7. Market Based (Penilaian pasar) 

8. Rasio Produktivitas 



Dari berbagai macam rasio keuangan diatas, yang menjadi objek penelitian bagi 

peneliti adalah dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas dan rasio penelitian. 

 Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

membanyar semua kewajiban financial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan 

keadaan keseluruhan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva 

lancar tertentu menjadi uang kas. Riyanto (2008:25) menyatakan bahwa likuiditas 

adalah masalah yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financialnya yang segera harus dipenuhi. 

 Rasio Leverage ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini sama dengan rasio 

solvabilitas, suatu perusahaan yang solvable berarti bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membanyar semua hutang-

hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang 

cukup untuk membanyar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang insolvable. 

Menurut Syafri (2008:303)  menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membanyar kewajiban jangka 

panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan di likuidasi. 

 Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua sumber aktivitas 

ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai 



jenis aktiva. rasio aktivitas menganggap bahwa sebaliknya terdapat keseimbangan 

yang layak antara penjualan dan berbagai unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva 

tetap dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. 

Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih 

produktif. 

 Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang 

diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk 

menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba 

untuk setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini merupakan ukuran yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan 

menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan 

keuntungan maksimal. 

 Rasio penelitian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen 

dalam menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi. Rasio ini merupakan 

ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap oleh karena rasio tersebut 

mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio risiko dengan  hasil pengembangan. 

  

2.2.3 Keunggulan dan Keterbatasan Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan merupukan analisis yang paling sering dilakukan 

untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dibandingkan alat analisis 



keuangan lainnya. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai 

alat analisis sebagaimana yang dikemukan oleh Harahap (2010:298) : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 

2. Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Rasio mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 

4. Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (z-score). 

5. Rasio menstandarisir size perusahaan. 

6. Dengan rasio lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

7. Dengan rasio lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 

Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio keuangan juga memiliki 

keterbatasan atau kelemahan. Menurut Syahyunan (2004:82-83) ada beberapa 

keterbatasan atau kelemahan analisis rasio keuangan : 

1. Kesulitan dalam mengindentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak dibeberapa bidang usaha. 

2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, 

misalnya perbedaan metode penyusutan tau metode penilaian persediaan. 



3. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh 

cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil 

manipulasi. 

Keterbatasan utama dalam analisis rasio keuangan adalah sulit membandingkan hasil 

perhitungan rasio keuangan suatu perusahaan dengan rata-rata idustri.  

 

2.3 Kebangkrutan 

2.3.1 Pengertian Kebangkrutan 

 Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami ketidak 

cukupan dana untuk menjalankan usahanya. Menurut Undang-Undang Kepailitan 

No. 4 tahun 1998, yaitu : 

“Debitur atau kreditur yang memiliki dua atau lebih kreditur tidak 

membanyar sedikitnya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat 

dinyatakan pailit dengan keputusan pengaadilan yang berwenang, baik 

atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang 

krediturnya.” 

 

 Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda awal 

kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan semakin baik bagi 

manajemen karena manajemen bisa melakukan perbaikan, kreditur dan pemegang 

saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. 

Salah satu sumber indikator memprediksi kebangkrutan adalah analisis aliran kas 

untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang dan analisis strategi perusahaan. 



Laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan 

menggunakan rasio keuangan. 

 

2.3.2 Penyebab Kebangkrutan 

 Secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua Darsono 

& Ashari  (2005:106) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan 

faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan 

operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor-faktor 

perekonomian diuraikan secara lengkap, sebagai berikut : 

1. Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

a. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus menerus 

yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membanyar 

kewajibannya. Ketidak efesienan ini di akibatkan oleh pemborosan dalam 

biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen. 

b. Ketidak seimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang 

hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya 

bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan 

kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang 

menganggur terlalu banyak sehingga tidak mengahasilkan pendapatan. 

c. Moral hazard oleh manajemen, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan bisa 



mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya 

membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen 

yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham 

atau investor. Kasus bank yang melakukan pelanggaran bats maksimum 

pemberian kredit adalah contoh kasus moral hazard dimana manajemen 

melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu pengelolaan perusahaan. 

2. Faktor external yang bisa menyebabkan kebangkrutan 

a. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan 

yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam 

pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

b. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan 

bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan 

tidak menguntungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga 

resiko kekurangan bahan baku dapat diatasi. 

c. Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak 

melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang 

yang diberikan kepada debitur dengan jangka waktu pengembalian yang lama 

akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan 

penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. 



Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor 

piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan 

perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. 

d. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam Undang-Undang no. 

04 tahun 1998, kreditur bisa memailitkan perusahaan. Untuk antisipasi hal 

tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga 

membina hubungan baik dengan kreditor. 

e. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahan agar selalu 

memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut 

perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan 

nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. 

f. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh 

perusahaan, dengan semakin terpadunya perekonomian dengan Negara-negara 

lain. Perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh 

perusahaan. Kasus perkembangan pesta ekonomi Cina yang mengakibatkan 

tersedotnya kebutuhan bahan baku ke Cina dan kemampuan Cina 

memproduksi barang dengan harga yang murah itu adalah contoh kasus 

perekonomian global yang harus diantisipasi perusahaan. Tingginya 

kebutuhan baja di Cina yang mengakibatkan harga baja naik tajam, 

mengakibatkan banyak industri pengecoran logam di daerah Klaten bangkrut 



karena biaya yang mengalami kenaikkan sehingga produknya menjadi tidak 

kompetitif. 

  

2.3.3 Masalah dalam Kebangkrutan 

 Menurut Darsono & Ashari (2005:109) kesehatan suatu perusahaan bisa 

digambarkan dari titik sehat yang paling ekstrim sampai ketitik tidak sehat yang 

paling ekstrim, kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum 

begitu parah. Tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang 

menjadi kesulitan tidak solvable. Kalau tidak solvable, perusahaan bisa dilikuidasi 

atau direorganisasi. 

1. Likuidasi dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai 

perusahaan kalau diteruskan. 

2. Reorganisasi dipilih kalau perusahaan masih menunjukkan prospek dan dengan 

demikian nilai perusahaan kalau dilikuidasi. 

Berikut ini ada beberapa alternative perbaikan berdasarkan besar kecilnya 

permasalahan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. 

 

2.3.3.1 Pemecahan secara Formal 

 Masalah kebangkrutan dapat dilakukan secara formal, hal ini sama seperti 

yang diungkapkan  Pawestri (2003) dilakukan apabila masalah sudah parah, maka 

kreditur ingin mempunyai jaringan keamanan dengan cara  : 

1. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan di likuidasi 



Rorganisasi : dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. 

2. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi 

Likuidasi : dengan menjual asset-asset perusahaan. 

 Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal 

kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi 

pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikkan-perbaikkan. 

Pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk 

mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda kebangkrutan tersebut dalam 

hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi. 

 Dalam praktek dan juga dalam penelitian empiris, kesulitan keuangan sulit 

untuk didefinisikan. Kesulitan semacam itu bisa berarti mulai dari kesulitan likuidasi 

(jangka pendek), yang merupakan kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai ke 

pernyataan kebangkrutan, yang merupakan kesulitan yang paling berat. Dengan 

demikian kesulitan keuangan bisa dilihat sebagai rangkaian yang panjang, penelitian 

empiris biasanya menggunakan pernyataan kebangkrutan sebagai definisi 

kebangkrutan. Ada empat katagori kebangkrutan dan kesulitan keuangan menurut 

(Pawestri, 2003) yaitu : 

1. Tidak bangkrut dan tidak dalam kondisi kesulitan keuangan 

2. Tidak bangkrut dan  dalam kondisi kesulitan keuangan 

3. Bangkrut dan tidak mengalami kondisi kesulitan keuangan 

4. Bangkrut dan berada dalam kondisi kesulitan keuangan 

 



Tabel 2.1 

Katagori Kebangkrutan dan Kesulitan Keuangan 

 Tidak Dalam 

Kesulitan Keuangan 

Dalam Kesulitan 

Keuangan 

Tidak Bangkrut I II 

Bangkrut III IV 

  

Perusahaan dalam katagori II barangkali mengalami kesulitan, tetapi berhasil 

mengatasi masalah tersebut dan karena itu tidak bangkrut. Perusahaan yang berada 

pada katagori III sebenernya tidak mengalami kesulitan keuangan, tetapi karena suatu 

hal, misalkan karena ingin mengatasi tekanan dari pekerja, perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrut. Dengan situasi seperti ini kebangkrutan bisa mempunyai 

pengertian yang tidak jelas. Pada situasi ke IV, pengertian kebangkrutan relative 

jelas, perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan karena itu akan bangkrut. 

Demikian juga pada situa I situasi keuangan cukup jelas, dalam hal ini perusahaan 

tidak mempunyai kesulitan keuangan dan tidak mengalami kebangkrutan. Tidak 

demikian halnya dengan situasi II dan III yang bisa mempunyai pengertian yang 

kabur. 

 

 



2.3.3.2 Pemecahan secara Informal 

Masalah kebangkrutan dapat dilakukan secara informal, hal ini sama seperti 

yang diungkapkan Pawestri (2003) apa bila masalah kebangkrutan sudah parah, 

terdapat dua cara pemecahan secara informal : 

1. Di lakukan bila masalah belum begitu parah 

2. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus 

dengan cara : 

a. Perpanjangangan (ekstension) : dilakukan dengan memperpanjang jatuh 

tempo hutang-hutang. 

b. Komposisi (composition) : dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan 

misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Kalau hutang besarnya 1000 

maka nilai hutang baru adalah 0,7 x 1000 = 700 

  

2.4. Model Altman  

2.4.1 Pengertian Model Altman 

 Analisis diskriminan Altman merupakan salah satu teknik statistik yang bisa 

digunakan untuk memprediksi adanya kebangkrutan suatu perusahaan. Altman telah 

mengkomunikasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik, 

menurut Supardi (2003:11) Altman adalah : 

“Diskriminan yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan dengan istilah yang sangat terkenal yang disebut Z-Score.” 

 



2.4.2 Pengukuran Model Altman Z-Score 

 Z-Score adalah skor yang ditentukan dari perhitungan standar kali yang akan 

menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Metode Altman, 

ditentukan dengan mengunakan rumus Supardi (2003:11) sebagai berikut : 

1. Model Altman Pertama : 

Setelah melakukan penelitian terhadap variabel dan sampel yang dipilih, 

Altman menghasilkan model kebangkrutan yang pertama. Persamaan kebangkrutan 

yang ditujukan untuk memprediksi sebuah perusahaan publik manufaktur. Persamaan 

dari model Altman pertama yaitu 

Z = 1,2 XI + 1,4 X2 + 3,3X3 + 0,6 X4 +0,999 X5  

Keterangan : 

Z = Bankrupcy index 

X1 = Working Capital / Total Assets 

X2 = Retained Earning / Total Assets 

X3 = Earning Before Interest and Tax / Total Assetes 

X4 = Market Value Equity / Book Value of Debt 

X5 = Sales / Total Assetes 

Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi multiple discriminant analysis. 

Menurut Altman, terdapat angka-angka cut off nilai Z yang dapat menjelaskan 

apakah perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak pada masa mendatang dan 

ia membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Jika nilai Z < 1,8 maka termasuk perusahaan yang bangkrut.  



b. Jika nilai 1,8 < Z < 2,99 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 

perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). 

c. Jika nilai Z > 2,99 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut 

 Uraian masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut Supardi 

(2003:12) yaitu : 

a. Working capital to total assets (X1) atau modal kerja / total aktiva. Modal kerja 

yang dimagsud dalam X1 adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Rasio X1 pada dasarnya merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Hasil rasio tersebut dapat negative apabila aktiva lancar lebih kecil dari 

kewajiban lancar. Jika dikaitkan dengan indikator-indikator kebangkrutan seperti 

yang disebut diatas, maka indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

adanya masalah pada tingkat likuidasi perusahaan adalah indikator internal 

seperti ketidak cukupan kas, utang dagang membengkak, utilisasi model (harta 

kekanyaan menurun), penambahan utang yang tak terkendali, dan beberapa 

indikator lain.  

b. Retained earning / total assets (X2) atau laba ditahan / total aktiva. Rasio ini 

mengukur akumulasi laba semua perubahan beroperasi. Umur perusahaan 

berpengaruh pada rasio ini semakin lama perusahaan beroperasi memungkinkan 

untuk mempelancar akumulasi laba ditahan. Hal tersebut menyebabkan 

perusahaan yang masih relative muda pada umumnya akan menunjukkan hasil 



rasio tersebut rendah, kecuali yang labanya sangat besar pada awal masa 

berdirinya. 

c. Eearning before interest and tax / total assets (X3) atau laba sebelum bunga dan 

pajak / total asset. Rasio tersebut mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini merupakan kontributor 

terbesar dari model tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam 

mendeteksi adanya masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan 

diantaranya adalah piutang dagang meningkat, penjualan menurun, terlambatnya 

hasil penagihan piutang, kredibilitas perusahaan berkurang serta kesediaan 

memberi kredit pada konsumen yang tidak membanyar pada waktu yang 

ditetapkan.  

d. Market value equity / book value of debt (X4) atau nilai pasar dari modal / nilai 

buku hutang. Modal yang dimagsud adalah gabungan nilai pasar dari modal biasa 

dan saham preferen, sedangkan hutang mencakup hutang lancar dan hutang 

jangka panjang, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan 

jaminan kepada setiap hutangnya melalui modalnya sendiri.  

e. Sales / total assets (X5) atau penjualan / total aktiva. Rasio ini merupakan rasio 

yang mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva berputar dalam satu periode tertentu. Rasio ini dapat pula dikatakan 

sebagai rasio yang mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan revenue. 

 



2. Model Altman Revisi Z-Score  

 Menurut Supardi (2003:14) seiring Model yang dikembangkan oleh Altman 

ini mengalami suatu revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan 

penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk 

perusahaan manufaktur yang go publik melainkan juga dapat diaplikasikan untuk 

perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Model yang lama mengalami perubahan 

pada salah satu variabel yang digunakan. Altman mengubah pembilang Market Value 

Of Equity pada X4 menjadi book value of equity karena perusahaan privat tidak 

memiliki harga pasar untuk ekuitasnya. 

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,988 X5 

Keterangan : 

Z = Bankrupcy index 

X1 = Working Capital / Total Assets 

X2 = Retained Earning / Total Assets 

X3 = Earning Before Interest and Tax / Total Assetes 

X4 = Book Value of Equity / Book Value of Debt 

X5 = Sales / Total Assetes 

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-Score 

model Altman (1983), yaitu:  

a. Jika nilai Z < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

b. Jika nilai 1,23 < Z < 2,9 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 

perusahaan sehat ataupuan mengalami kebangkrutan). 



c. Jika nilai Z > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

3.  Model Altman Modifikasi Z-Score 

Menurut Supardi (2003:15) seiring dengan berjalannnya waktu dan 

penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi 

modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, sepeti manufaktur, non 

manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (emerging 

market). Dalam Z-Score Modifikasi ini Altman mengeliminasi variable X5 (sales / 

total asset), karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan ukuran asset yang 

berbeda- beda. Berikut persamaan Z-Score yang di Modifikasi Altman dkk (1995): 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Keterangan:  

Z = bankrupcy index  

X1 = working capital/total asset 

X2 = retained earnings / total asset 

X3 = earning before interest and taxes/total asset 

X4 = book value of equity/book value of total debt 

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model 

Altman Modifikasi yaitu: 

a. Jika nilai Z < 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

b. Jika nilai 1,1 < Z < 2,6 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 

perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). 

c. Jika nilai Z > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 



2.5 Model Springate 

Munurut Ayu (2008:18) model ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh 

Gorgon L.V. Springate. Dengan mengikuti prosedur yang dikembangkan Altman, 

Springate mengunakan step – wise multiple discriminate analysis untuk memilih 

empat dari 19 rasio keuangan yang popular sehingga dapat membedakan perusahaan 

yang berada dalam zona bangkrut atau zona aman. Model Springate merumuskan 

sebagai berikut : 

 S=1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D 

Keterangan : 

S = Nilai springate 

A = Working Capital / Total Assets 

B = Net Profit Before Interest and Taxes / Total Assets 

C = Net Profit Before Taxes / Current Liabilities 

D = Sales / Total Assets 

Springate (1978) mengemukakan nilai cut-off yang berlaku untuk model ini 

adalah 0,862. Nilai S yang lebih kecil dari 0,862 menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Model ini memiliki akurasi 92,5% 

dalam tes yang dilakukan Springate Variable Potensi Kebangkrutan dibagi menjadi 3 

Yoseph (2012)  yaitu  : 

 

 

 



Tabel 2.2 

Titik Cut-Off Perusahaan Manufaktur yang Telah Go Publik 

Cut Off Keterangan 

S < 0,862 Menunjukkan indikasi perusahaan menghadapi 

ancaman kebangkrutan yang serius, hal ini perlu 

ditindak lanjuti oleh manajemen perusahaan agar 

tidak terjadi kebangkrutan 

0,862 < S < 1,062 Menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam 

kondisi rawan. Dalam kondisi ini manajemen 

harus berhati-hati dalam mengelola asset-asset 

perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan. 

S > 1,062 Menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan 

yang sehat dan tidak mempunyai permasalahan 

dengan keuangan (non-bangcurpty company). 

 


