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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Banyak sekali pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh para 

ahli yang mempunyai kesamaan yaitu melaporkan informasi keuangan yang telah 

terjadi dalam suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. 

Menurut Sutrisno (2009:11) Laporan keuangan adalah beberapa lembar 

kertas yang bertuliskan angka-angka, tetapi sangat penting juga untuk memikirkan 

aktiva ril dibalik angka- angka tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil akhir 

dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan 

rugi- laba. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan 

pemerintah. 

Menurut Brigham (2009:38) Diantara berbagai laporan yang diterbitkan 

perusahaan kepada pemegang saham, laporan tahunan (annual report) adalah 

laporan yang paling penting. Ada dua jenis informasi yang diberikan dalam 

laporan ini. Pertama, adalah bagian verbal, yang sering kali disajikan sebagai surat 

dari presiden direktur yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama tahun 

lalu dan membahas perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi 
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perusahaan di masa depan. Kedua, laporan tahunan yang menyajikan empat 

laporan keuangan dasar neraca, laporan laba – rugi, laporan laba ditahan, dan 

laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut menyajikan angka-angka akuntansi 

dari operasi dan posisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah 

seni untuk mengubah data dari laporan keuangan menjadi informasi yang berguna 

bagi pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan 

kemajuan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana 

perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai 

selama jangka waktu yang diamati. Laporan kemajuan perusahaan tersebut pada 

hakikatnya merupakan kombinasi dari fakta-fakta yang telah dicatat (recorded 

facts), kesepakatan-kesepakatan akuntansi (accounting conventions), dan 

pertimbangan-pertimbangan pribadi (personal judgements). Pertimbangan atau 

pendapat pribadi berkaitan dengan kompetensi dan integritas pihak-pihak yang 

menyusun laporan keuangan, sedang kesepakatan akuntansi akan bersumber pada 

prinsip-prinsip dan konsep-konsep akuntansi yang lazim diterima umum. 

Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi 

yang berguna, antara lain dalam (Brigham,2009:46): 

1. Pengambilan keputusan investasi 

2. Keputusan pemberian kredit  

3. Penilaian aliran kas  

4. Penilaian sumber-sumber ekonomi  

5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana  
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6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana  

7. Menganalisis penggunaan dana 

 

1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan umum dibuatnya laporan keuangan yang dikemukakan salah 

satunya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2005:2) dalam adalah “Memberikan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan, bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban 

(Stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka,” 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:19) tujuan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.” 

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menunjukkan 

kegiatan yang telah dilakukan manajemen dan merupakan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber yang dipercayakan kepada mereka. 
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1.1.2 Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ekonomi yang 

merupakan unsur-unsur laporan keuangan. Macam-macam komponen laporan 

keuangan tersebut adalah: 

a. Laporan Neraca 

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2012:56) perusahaan perlu 

mendapatkan kas untuk memperoleh banyak aset yang digunakan dalam 

bisnis mereka. Dalam proses mendapatkan kas tersebut, mereka juga 

menanggung kewajiban pada pihak-pihak yang memberikan dana. Neraca 

memberikan potret aset (aktiva) dan kewajiban perusahaan asset terdiri dari 

asset yang bisa dengan cepat dicairkan menjadi kas dan asset tetap seperti 

pabrik dan mesin. Kewajiban meliputi kewajiban lancar yang wajib dilunasi 

dalam jangka waktu satu tahun dan hutang jangka panjang. Selisih antara 

asset dan kewajiban menampilkan jumlah ekuitas pemegang saham. 

b. Laporan Laba Rugi 

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2012:61) laporan laba rugi    

memperlihatkan seberapa menguntungkankah perusahaan selama tahun 

bersangkutan. Laporan laba rugi adalah laporan  keuangan yang 

memperlihatkan pendapatan, beban, dan laba bersih perusahaan selama 

periode tertentu. 

 

 



13 

 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan suatu laporan mengenai ikhtisar penerimaan dan      

pengeluaran kas selama satu periode. Berguna untuk membantu para 

pengguna laporan keuangan untuk menilai jumlah dan ketidakpastian arus kas 

masa depan. 

Menurut Horngren dan Horrison (2007:19) laporan arus kas adalah: “suatu 

laporan yang melaporkan kas yang masuk dan keluar selama satu periode 

tertentu.” 

Sedangkan menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2012:62) laporan arus 

kas memperlihatkan arus kas masuk dan keluar dari operasi serta dari investasi 

dan aktivitas pendanaannya. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang 

memperlihatkan penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan selama suatu 

periode tertentu. 

Jadi informasi arus kas juga dapat membantu para kreditor untuk melihat 

kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman ataupun kemampuan 

menghasilkan kas dimasa depan.   

d. Laporan Sumber dan Penggunaan dana 

Pada laporan ini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu  

periode. Dana bisa diartikan kas dan bisa juga diartikan sebagai modal kerja. 
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1.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisa Laporan Keuangan terdiri dari dua kata Analisa dan Laporan 

Keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini maka kita dapat 

menjelaskannya dari arti masing-masing kata. Kata analisa adalah memecahkan 

atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan 

keuangan adalah Neraca, Laba/Rugi, dan Arus Kas (Dana). Jika dua pengertian ini 

digabungkan maka analisa laporan keuangan berarti: Menguraikan pos-pos 

laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu 

dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan 

tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Sofian Syafri Harahap, 

2013:189). 

Menurut Sutrisno (2009:21) pengertian analisis laporan keuangan 

(financial statement analysis) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan 

keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah 

perubahan (trend) suatu fenomena. Menganalisis laporan keuangan, berarti 

melakukan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-

unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan 

antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan tersebut. 

Untuk membantu pembaca dalam menafsirkan data bisnis, laporan 

keuangan biasanya disajikan dalam bentuk komparatif. Laporan komparatif adalah 
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laporan keuangan yang disajikan berdampingan untuk dua tahun atau lebih. 

Melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, 

distribusi aktivanya, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha/ pendapatan yang 

telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-nilai buku tiap 

lembar saham perusahaan yang bersangkutan. 

 

1.2.1 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan 

keuangan, hasil usaha kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak 

memuaskan. 

Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur laporan 

keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun dan untuk 

mengetahui arah perkembangannya. manfaat analisis laporan keuangan 

berdasarkan pada kepentingan para pemakai laporan yaitu (Farah 

Margaretha,2013:27): 

1. Untuk mengetahui hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

baik dalam satu laporan keuangan maupun antar laporan keuangan, sehingga 

apabila terjadi kelemahan dalam satu atau beberapa perusahaan dari laporan 

keuangan akan diambil tindakan untuk memperbaikinya. 

2. Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. 

3. Bersama dengan anggaran kas dapat digunakan untuk memprediksi laporan 

keuangan dimasa yang akan datang. 
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4. Untuk mengetahui posisi dan perkembangan dari satu atau beberapa laporan 

keuangan sehingga dapat diramalkan kecenderungannya pada masa yang 

akan datang. Analisis yang dilakukan terhadap neraca dan laporan laba rugi 

merupakan penelaahan hubungan-hubungan dan tendensi atau 

kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Metode dan teknis analisis 

(alat-alat analisis) yang digunakan untuk mengukur hubungan antara pos-pos 

yang ada dalam laporan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari 

setiap pos tersebut dengan memperbandingkannya dengan periode yang lalu 

atau membandingkannya dengan alat-alat pembanding yang lain seperti 

neraca dan laporan laba rugi yang dibudgetkan ataupun dengan laporan 

keuangan perusahaan lain yang sejenis. 

Secara lengkap menurut Toto Prihadi (2008:19) kegunaan analisis laporan 

keuangan ini dapat dikemukakan sebagi berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas,lebih dalam dari pada yang 

terdapat pada laporan keuangan biasanya. 

2. Dapat mengali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (eksplisit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuanngan 

(implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 
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4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang 

diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan akhirnya dilapangan untuk prediksi dan 

peningkatan (rating). 

6. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut criteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.  

7. Dapat membendingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standart industri normal atau standart ideal.  

8. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan, hasil usaha, struktur 

keuangan dan sebagainya. 

9. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dilakukan perusahaan di 

masa yang akan datang.  

10. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: 

a. Dapat menilai Prestasi perusahaan.  

b. Dapat memproyeksikan kauangan perusahaan.  

c. Dapat menilai kondisi masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu 

tertentu.  

d. Posisi keuangan. 

e. Hasil-hasil perusahaan. 

f. Liquiditas. 
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g. Solvabilitas. 

h. Aktivitas. 

i. Rentabilitas dan Prifitabilitas. 

j. Indikator pasar modal 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Tujuan laporan keuangan menurut (Sofyan Syafri Harahap,2013:18) 

adalah sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. 

2. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

3. Forcasting 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

4. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

yang akan terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah 

lain dalam perusahaan. 

 

 

5. Evaluation 
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Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

Disamping tujuan tersebut diatas, analisis laporan keuangan juga dapat 

digunakan untuk: menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dengan 

melakukan analisis laporan keuangan, maka informasi yang dibaca dari laporan 

keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan 

pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan 

perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan keuangan. 

 

1.3 Pengertian Kebangkrutan 

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, 

Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “failite” artinya pemogokan atau 

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau 

berhenti membayar hutangnya disebut dengan Le falli. Di dalam bahasa Belanda 

dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda 

dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah to fail, dan di 

dalam bahasa Latin dipergunakan istilah failire. Di Negara – negara yang 

berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah 

“bankrupt” dan “bankruptcy”. 

Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bankrupt” adalah “the state or 

conditional of a person individual, partnership, corporation, municipality who is 

unable to pay its debt as they are, or became due.’ The term includes a person 
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against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary 

petition, or who has been adjuged a bankrupt. 

Pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary tersebut, dapat 

kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk 

membayar” dari seseorang (debitur) atas hutang-hutangnya yang telah jatuh 

tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk 

tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut 

harus disertai dengan proses pengajuan ke pengadilan baik atas permintaan 

debitor itu sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. 

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang 

ketidakmampuan seorang debitor. 

Menurut R. Soekardono (2007:21) kepailitan adalah penyitaan umum atas 

harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta 

Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel 

dari orang yang paillit. 

Menurut Retnowulan (2011:23) yang dimaksud dengan kepailitan adalah 

eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang berlaku serta 

merta, dengan melakukn penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan 

pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama 

kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan 

pengawasan pihak yang berwajib. 
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Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah 

perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Martin dalam 

Fakhrurozie (2007:15) yaitu :  

1. Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed)  

Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau 

pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti 

tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas 

perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas 

sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. 

2. Kegagalan Keuangan (Financial Distressed)  

Pengertian financial distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dalam 

arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian 

asset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga 

agar tidak terkena financial distressed. Kebangkrutan akan cepat terjadi pada 

perusahaan yang berada di Negara yang sedang mengalami kesulitan 

ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya 

kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian 

semakin sakit dan bangkrut. 
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2.3.1 Sumber-sumber Informasi Prediksi Kebangkrutan 

Menurut Retnowulan (2011:28) kebangkrutan yang terjadi sebenarnya 

dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu : 

1) Analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang.  

2) Analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan 

yang dihadapi oleh perusahaan.  

3) Struktur biaya relatif terhadap pesaingnya.  

4) Kualitas manajemen.  

5) Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. 

Menurut Suwarsono dalam Fakhrurozie (2007:18), ada beberapa tanda 

atau indikator manajerial dan operasional yang muncul ketika perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan antara lain : 

a) Indikator dari lingkungan bisnis  

Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadikan indikator yang cukup 

penting pada lemahnya peluang bisnis, apalagi jika disaat yang sama 

banyak perusahaan baru yang memasuki pasar. Besarnya perusahaan 

tertentu menjadi sebab mengecilnya perusahaan yang lain. 

b) Indikator internal  

Manajemen tidak mampu melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisa 

apapun yang digunakan, sehingga manajemen kesulitan mengembangkan 

sikap proaktif. Lebih cenderung bersikap reaktif, dan oleh karena itu 

biasanya terlambat mengantisipasi perubahan. 
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c) Indikator kombinasi 

Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi ancaman yang 

datang dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang berasal dari lingkungan 

perusahaan itu sendiri. Jika disebabkan oleh keduanya, biasanya membawa 

akibat yang lebih kompleks dibanding yang disebabkan oleh salah satu 

saja. 

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Kebangkrutan 

Kebangkrutan akan cepat terjadi di Negara yang sedang mengalami 

kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya 

kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit, kemudian semakin 

sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakit pun dengan adanya kesulitan 

ekonomi akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan 

operasi sehingga bisa juga suatu saat perusahaan tersebut bangkrut. Banyak sekali 

kejadian seperti itu, perusahaan yang tadinya sehat akibat adanya kesulitan 

ekonomi, secara langsung atau tidak, ambruk atau bangkrut. Menurut Retnowulan  

(2011:39) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada 

perusahaan adalah : 

1. Faktor umum 

a) Sektor ekonomi 

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala 

inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku 

bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang 
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asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya 

dengan perdagangan luar negeri. 

b) Sektor sosial 

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada 

perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan 

terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan 

karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan atau kekacauan yang 

terjadi di masyarakat. 

c) Teknologi 

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung 

perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. 

Pembengkakan terjadi, jika penggunaan teknologi informasi tersebut 

kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para 

manajer pengguna kurang profesional. 

d) Sektor pemerintah 

Pengaruh dari sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah 

terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif 

ekspor dan impor barang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi 

perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain. 
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2. Faktor eksternal perusahaan 

a) Faktor pelanggan 

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna 

untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang 

untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil 

penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. 

b) Faktor pesaing 

Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut 

perbedaan pemberian pelayanan kepada pelanggan, perusahaan juga 

jangan melupakan pesaingnya karena jika produk pesaingnya lebih 

diterima oleh masyarakat perusahaan tersebut akan kehilangan nasabah 

dan mengurangi pendapatan yang diterima. 

3. Faktor internal perusahaan 

Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal sebagai 

berikut : 

a) Manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya 

kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. 

b) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dimana sering dilakukan oleh 

karyawan, bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan apalagi 

yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. 

Menurut  Tampubolon (2009:80-81) menyatakan perusahaan yang 

mengalami kegagalan disebabkan beberapa kejadian, antara lain: 

 



26 

 

1) Tingkat pengembalian yang sangat rendah (poor rate of return).  

2) Jaminan aktiva terhadap hutang (technical insolvensy).  

3) Bangkrut (bankrupt)  

4) Manajemen yang tidak baik (poor management)  

5) Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang mempengaruhi perusahaan 

atau industry (an economic downturn effecting the company and or industry).  

6) Ekspansi yang berlebihan (over expention)  

7) Bencana alam (catastrophe). 

2.3.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept No.1 tujuan dan 

manfaat laporan keuangan adalah: 

1. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapt membantu 

investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam membuat keputusan 

lain yang sejenis secara rasional. 

2. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam memperkirakan 

jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang 

yang berasal dari pembagian deviden ataupun pembayaran bunga dan 

pendapatan dari penjualan. 

3. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya 

ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber daya kepada perusahaan atau 

pemilik modal. 
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4. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi perusahaan 

selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi 

masa lalu untuk membantu menaksir prospek perusahaan. 

Menurut PSAK (2005) pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan 

adalah (IAI 2005): 

1. Penaman modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 
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Pemasok dan kreditor usaha lain tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan mereka menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misal 

perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional 

termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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8. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu 

usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu 

perusahaan. 

9. Manajemen 

Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka 

tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan yang berkaitan dengan 

munculnya biaya kebangkrutan. 

2.4 Analisis Z-Score Model Altman 

Menurut Gitman (2012:230) Sejumlah  studi telah dilakukan untuk 

mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau 

kebangkrutan usaha. Z-Score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar 

kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan 

kebangkrutan perusahaan. Formula Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan dari 

Altman merupakan sebuah multivariate formula yang digunakan untuk mengukur 

kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. 

Altman menentukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan 

untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak 

bangkrut. Z-Score Altman ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 
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Dimana kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

X1 = Modal kerja terhadap total harta (Working Capital / Total Assets) 

X2 = Laba yang ditahan terhadap total harta (Retained Earning / Total Assets) 

X3 =  Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (Earning 

Before Interest and Taxes / Total Assets) 

X4 =  Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (Market Value 

Equity / Book Value of Total Debt) 

X5 =  Penjualan terhadap total harta (Sales / Total Assets) 

Z =  Indeks keseluruhan (Overall Index) 

Persentase rasio ke 1 sampai dengan ke 4 dihitung dengan persentase 

penuh, sedang untuk rasio ke 5 dihitung dengan persentase normal. Kriteria yang 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model ini adalah: 

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor Z > 2,99 

diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang 

mempunyai skor Z < 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. 

Selanjutnya skor antara 1,81 sampai 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan 

pada grey area atau daerah kelabu. 
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Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat 

pada model Altman yaitu: 

1. Working capital to total assets = 
                                  

            
 

2. Retained earnings to total assets = 
                 

            
 

3. EBIT to total assets     = 
    

            
 

4. MVE to BVTD           = 
                   

                        
 

5. Total assets turnover   = 
     

            
 

Menurut (Riyanto,2008:280) Kelima rasio inilah yang akan digunakan 

dalam menganalisa laporan keuangan sebuah perusahaan untuk kemudian 

mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut. 

Dalam manajemen keuangan, rasio-rasio yang digunakan dalam metode Altman 

ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu: 

1. Rasio likuiditas yang terdiri dari X1 

2. Rasio profitabilitas yang terdiri dari X2 dan X3 

3. Rasio aktivitas yang terdiri dari X4 dan X5 

Uraian masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Modal kerja terhadap total harta (working capital to total assets) digunakan 

untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif terhadap total 

kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya masalah pada tingkat likuiditas perusahaan adalah 
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indikator-indikator internal seperti ketidacukupan kas, utang dagang 

membengkak, utilisasi modal menurun, penambahan utang yang tak 

terkendali dan beberapa indikator lainnya. 

2. Laba ditahan terhadap total harta (retained earnings to total assets) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Rasio ini mengukur 

akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan 

berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan 

beroperasi memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan. Hal 

tersebut menyebabkan perusahaan yang masih relatif muda pada umumnya 

akan menunjukkan hasil rasio yang rendah, kecuali yang labanya sangat 

besar pada masa awal berdirinya (Riyanto, 2008:290) 

3. Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earnings before 

interest and taxes to total assets) digunakan untuk mengukur produktivitas 

yang sebenernya dari aktiva perusahaan. Rasio tersebut mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan. Rasio ini merupakan kontributor terbesar dari model tersebut. 

Beberapa indikator yang dapat kita gunakan dalam mendeteksi adanya 

masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan diantaranya adalah 

piutang dagang meningkat, rugi terus-menerus dalam beberapa kwartal, 

persediaan meningkat, penjulan menurun terlambatnya hasil penagihan 

piutang, kredibilitas perusahaan berkurang serta kesediaan memberi kredit 

pada konsumen yang tak dapat membayar pad waktu yang ditetapkan 

(Riyanto, 2008:290). 
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4. Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (market value equity to 

book value of total debt) digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva 

perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar daripada 

aktivanya dan perusahaan menjadi pailit. Modal yang dimaksud adalah 

gabungan nilai pasar dari modal biasa dan saham preferen, sedangkan 

hutang mencakup hutang lancar dan hutang jangka panjang (Riyanto, 

2008:290). 

5. Penjualan terhadap total harta (sales to total assets) digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan. 

Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu 

perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan dua 

sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan biasanya 

dihubungkan dengan kesulitan keuangan. Analisis diskriminan bermanfaat 

bagi perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan 

keberlanjutan usahanya. Semakin awal suatu perusahaan memperoleh 

peringatan kebangkrutan, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak 

manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan dapat memberikan 

gambaran dan harapan yang mantap terhadap nilai masa depan perusahaan 

tersebut (Riyanto, 2008:295). 

 


