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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Dari arti kata tersebut, secara substantif, makna 

manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan 

demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk 

apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola. 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

 Menurut Athoillah (2010:2) pengertian manajemen adalah sebagai 

berikut:  

“Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan.” 

 Menurut Hasibuan (1996:1) manajemen adalah : 

“Manajemen dalam bahasa inggris, artinya to manage, yaitu mengatur. Oleh 

karena itu, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, 

siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan dimana harus diatur”. 

 Menurut Manullang (2004:5) manajemen  adalah sebagai berikut: 

“Manajemen adalah ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan”.  

 Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian manajemen 

adalah ilmu dan seni yang mengelola dan mengatur dalam proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengotrolan sumber daya  untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
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2.1.2 Fungsi Bisnis Dalam Manajemen 

 Menurut Athoillah (2010:73), dilihat dari bidangnya, manajemen 

fungsional terdiri atas sebagai berikut : 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen yang menempatkan manusia sebagai sumber organisasi 

terpenting dalam suatu proses manajerial. Manajemen sumber daya 

manusia berbicara tentang peranan manusia dalam proses manajerial suatu 

organisasi. Fungsi utama manusia dalam proses manajerial erat 

hubungannya dengan kompetensi atau kecakapannya dalam mengelola 

kegiatan secara profesional. 

b. Manajemen Produksi 

Kegiatan mengatur penciptaan dan penambahan kegunaan barang atau 

jasa. Penciptaan barang adalah pengadaan barang yang semula belum 

tersedia atau penambahan barang yang sama karena permintaan konsumen. 

Apabila perusahaan bergerak dalam industri jasa, pengadaan barang adalah 

menyediakan pelayanan kepada konsumen yang membutuhkan jasa berupa 

tenaga atau pikiran yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia. 

c. Manajemen Keuangan 

Dalam manajemen keuangan dibicarakan tiga hal pokok yang amat 

penting yaitu berapa jumlah uang yang dimiliki perusahaan, bagaimana 

memperoleh dana tambahan bagi perusahaan dan berapa jumlah laba yang 

telah diterima perusahaan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan 

perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan organisasi. 

d. Manajemen Pemasaran 

Kajian manajemen yang menitik beratkan pada pengelolaan produksi 

barang di pasaran, pendistribusian barang, promosi dan penjualan barang. 

Setiap barang yang diproduksi berhubungan dengan target pasar tertentu. 

Upaya untuk memperoleh pasar yang baik memerlukan proses manajerial 

yang baik pula. Oleh karena itu, dalam perspektif manajemen pemasaran, 

setiap konsumen adalah calon yang akan membeli barang dan mereka 
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harus merasakan kepuasaan dari manfaat barang yang dibeli. Pandangan 

itulah yang memperdalam analisis pasar sebelum dilakukan 

pendistribusian barang. 

e. Manajemen Strategis 

Suatu proses untuk menempatkan posisi organisasi pada titik strategis agar 

perkembangannya senantiasa memperoleh keuntungan atau kemakmuran. 

Dalam manajemen strategis selalu diupayakan suatu tindakan yang 

meliputi pemeriksaan dan penelitian secara lebih mendalam terhadap 

seluruh rencana organisasi yang akan dilaksanakan. Strategi pelaksanaan 

kegiatan diarahkan pada terget yang hendak dicapai, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Pemilihan strategi dilakukan dengan 

mempertimbangkan keadaan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dan 

yang telah diperkirkan untuk yang akan datang. 

2.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen 

 Menurut Athoillah (2010:98) fungsi-fungsi manajemen dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Planning 

Perencanaan (planning) adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, 

prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan. 

2. Organizing  

Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses menghubungkan 

orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan 

tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian 

dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara 

terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga 

terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, koperatif yang 

harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati 

bersama. 
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3. Coordinating  

Mengoordinasikan (coordinating) yaitu menyatukan dan menyelaraskan 

semua kegiatan. Adanya bermacam-macam tugas dan kegiatan yang 

dilakukan oleh banyak orang memerlukan koordinasi dari seorang 

pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan 

kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau 

kesimpangsiuran dalam bertindak. Dengan adanya koordinasi yang baik, 

semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju kesatu arah tujuan 

yang telah ditetapkan. 

4. Controlling  

Pengendalian (controlling), yakni meneliti dan mengawasi agar semua 

tugas yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada 

atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal. Pengendalian 

dapat dilakukian secara vertikal maupun horizontal, yaitu atasan dapat 

melakukan pengontrolan kepada bawahannya, demikian pula bawahan 

dapat melakukan upaya kritik kepada atsannya.  

5. Evaluating  

Mengevaluasi (evaluating), menilai semua kegiatan untuk menemukan 

indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, 

sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dirumuskan solusi 

alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan 

meningkatkan kualitas keberhasilan dimasa yang akan datang. Evaluasi  

sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui 

pelaksanaan yang telah dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi 

mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 

dalam rangka pencapaian tujuan.  

6. Actuating  

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar 

para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Para pekerja sesuai 

dengan keahlian dan proporsinya segera melaksanakan rencana dalam 

aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, 
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dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, 

kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan 

instruksi serta mengadakan supervisi, dengan meningkatkan sikap dan 

moral setiap anggota kelompok. 

7. Forecasting 

Kegiatan peramalan termasuk upaya memprediksi berbagai kemungkinan 

yang akan terjadi setelah pelaksanaan kegiatan. Kegitan meramal atau 

memperkirkan biasanya didasarkan pada hasil pengawasan dan evaluasi 

sehingga organisasi dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan 

mempersiapkan alternatif yang akan diambil dalam suatu keputusan. 

8. Staffing atau Assembling Resources 

Staffing atau assembling resources termasuk kegiatan organisasi yang 

sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas 

dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan penempatan 

orang berkaitan dengan manajemen personal. 

9. Directing and Commanding 

Directing and commanding merupakan kegiatan organisasi yang 

berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan intruksional para 

pemegang jabatan dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan directing dan 

commanding berhubungan dengan adanya kekuasaan hierarkis dalam 

organisasi, sebagiamana seorang manajer, dan memberikan instruksi 

maupun perintah, saran-saran terhadap bawahannya.    

2.2 Keuangan 

 Lingkup keuangan demikian luas dan dinamis. Keuangan berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi baik yang bersifat 

keuangan maupun non keuangan, umum maupun pribadi, besar atau kecil, 

mencari laba atau tidak mencari laba. Banyak lingkup studi yang dapat dipelajari 

dan peluang untuk berkarir dalam bidang keuangan. 
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2.2.1 Pengertian Keuangan  

 Menurut Sunjaja dan Barlian (2003:42) keuangan adalah : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang. Keuangan berhubungan dengan proses, 

lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang, di antara individu 

maupun antara bisnis dan pemerintah”.   

Kemudian menurut pendapat Le Coutre dan Hasenack yang disadur oleh 

Riyanto (2001) , bahwa : 

“Pembelanjaan adalah meliputi keseluruhan usaha untuk mempersiapkan 

dan mengatur penarikan dan penggunaan dana dimana disini termasuk juga 

perencanaan beserta pelaksanaannya” 

 Menurut Husnan (2002:4) bahwa keuangan adalah : 

“Kegiatan perusahaan dalam memerlukan berbagai kekayaan untuk 

menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk 

membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut” 

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah suatu usaha 

dalam mengelola, mempersiapkan, mengatur penarikan dan penggunaan dana 

untuk menjalankan operasi perusahaan. 

2.2.2 Lingkup Utama dan Peluang dalam Keuangan 

 Ruang lingkup keuangan dapat diringkas dengan melihat peluang karir 

dalam bidang keuangan yang dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu jasa keuangan 

dan manajemen keuangan, seperti yang dikemukankan oleh Sunjaja dan Barlian 

(2003:43) berikut ini : 

a. Jasa Keuangan  

Berhubungan dengan pemberian nasehat dan perencanaan produk-produk 

keuangan bagi individu, bisnis dan pemerintah. Peluang karir dibidang 

perbankan dan lembaga terkait, perencanaan keuangan pribadi, investasi, 

real estate dan asuransi.  
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b. Manajemen Keuangan 

Berhubungan dengan tugas sebagai manajer keuangan dalam suatu 

perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola urusan 

keuangan dari berbagai jenis usaha, yang berkaitan dengan keuangan atau 

non-keuangan, pribadi atau publik, besar atau kecil, profit atau non profit. 

Mereka melalukan berbagai kegiatan, seperti anggaran, perencanaan 

keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, analisa investasi dan usaha 

memperoleh dana. 

2.3 Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan 

sebuah perusahaan. Manjemen keuangan dalam banyak hal berkaitan dengan 

pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan yaitu 

berapa besar asset yang dibutuhkan oleh suatu usaha, bagaimana sebaiknya 

komposisi dari masing-masing asset tersebut, serta darimana sumber pembiayaan 

atas investasi tersebut. Keputusan keuangan merupakan suatu hal yang 

penting,oleh karena itu profesi seorang manajer keuangan sangat menantang dan 

menarik. 

2.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Menurut Sutrisno (2009:2) menerangkan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah semua aktifitas perusahaan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 

murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisien” 

 Sedangkan dalam bukunya, Darsono (2006:1) menerangkan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah aktifitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan 

menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk memperoleh 

laba”   
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Menurut Irawati (2006:1) menerangkan bahwa : 

“Suatu proses dalam pengaturan aktivitas dan kegiatan keuangan dalam 

suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis dan 

pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer 

keuangan.” 

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan 

adalah segala aktivitas pengelolaan secara optimal yang berhubungan dalam 

memperoleh sumber modal perusahaan dan menggunakannya seefektif dan 

seefisien mungkin dalam memperoleh laba. 

2.3.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan berhubungan dengan bermacam-macam keputusan, 

seperti mencari dana, mengelola dana dalam bentuk investasi, ataupun dalam 

menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham. 

 Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2003:5) adalah : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa depan. Investasi akan mengandung 

banyak resiko dan ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari 

investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, 

maupun nilai perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam 

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber 

dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan 

pendanaan akan tercermin dalam sisa pasiva perusahaan, dengan melihat 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan perbandingannya 
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disebut dengan struktur modal. Dalam keputusan pendanaan baik struktur 

modal maupun struktur financial. 

3. Keputusan Dividen 

Dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen 

keuangan dalam menentukan besarnya proporsi yang akan disimpan dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

2.3.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Menurut Irawati (2006:4) tujuan manajemen keuangan adalah : 

“Untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya 

(expenes atau cost) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang 

maksimum, dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan 

perusahaan yang berjalan atau survive dan expantion”.  

2.4 Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal 

2.4.1 Pengertian Analisis Fundamental 

 Menurut Sukamulja (2005) dalam jurnalnya bahwa : 

“Analisis fundamental merupakan analisis mengenai ekonomi, industri dan 

perusahaan yang menentukan nilai saham perusahaan. Analisis fundamental 

memfokuskan pada statistik laporan keuangan perusahaan untuk menentukan 

harga saham dinilai secara tepat”.    

Menurut Husnan (2005:307) menerangkan bahwa : 

“Analisis fundamental merupakan analisis yang mencoba memperkirakan harga 

saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham”.   

 Kemudian menurut Soemapradja (2012) menerangkan bahwa : 

“Analisis fundamental mendasar berujung funds penentuan  daftar harga 

wajar modal (nilai wajar) yang akan dibandingkan dengan artikel baru daftar 
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harga pasar untuk menentukan apakah daftar harga wajar modal nihil dinilai 

terlalu murah (undervalued) atau terlalu mahal (overvalued)”. 

 Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis fundamental adalah 

analisis dalam memperkirakan harga saham perusahaan pada statistik laporan 

keuangan dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan 

variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. 

2.4.2 Pengertian Analisis Teknikal 

Menurut Sukamulja (2005) dalam jurnalnya menerangkan bahwa : 

“Analisis teknikal lebih bersifat jangka pendek karena hanya 

menggunakan harga saham historis (merupakan last done) sebagai pedoman. 

Pendekatan teknikal untuk keputusan investasi merefleksikan ide bahwa harga 

bergerak dalam trend yang dicerminkan dengan perubahan perilaku investor 

dalam menaksirkan ekonomi, moneter, politik dan psikologi”. 

 Menurut Husnan (2005:341) menerangkan bahwa : 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar)dengan mengamati perubahan harga sahamtersebut(kondisi pasar) 

di waktu yang lalu.” 

 Menurut Soemapradja (2012) menerangkan bahwa : 

“Analisis teknikal lebih bersifat analisis pola grafik pergerakan daftar harga modal 

yang berujung funds analisis tren daftar harga, penentuan dukungan resistance, 

titik balik (reversal) dan peramalan (forecasting). Baik peramalan daftar harga 

ataupun waktu (timming)”. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal  merupakan 

upaya untuk memperkirakan harga saham perusahaan dengan menggunakan harga 

saham historis (masa lalu) sebagai pedoman. 

2.5 Laporan Keuangan  

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan tentang bagaimana susunan kekayaan 

yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan memperoleh sumber – 
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sumber kekayaan tersebut dan juga untuk melihat perkembangan perusahaan, hal 

ini akan menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaannya dengan baik. 

Dengan kata lain laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Berikut ini terdapat pengertian laporan keuangan dari 

pendapat beberapa ahli: 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:4) menyatakan bahwa laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

 “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut dengan 

siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan selama satu periode.” 

 Sedangkan menurut Myers yang dikutip oleh Munawir (2004:5) 

menyatakan bahwa: 

 “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada 

akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau 

daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu 

akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk 

menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak 

dibagikan (laba ditahan).” 

Menurut Sugiyarso (2006:1) laporan keuangan adalah: 

“Merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang 

menunjukkan kegiatan operasional dan akibatnya selama tahun buku yang 

bersangkutan.” 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses pencatatan keuangan, yang merupakan 

pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu 

untuk alat informasi keuangan perusahaan dan komunikasi antar data keuangan 

atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-

data tersebut. 
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2.5.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik 

yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. 

 Harahap (2004:132) menyatakan tujuan laporan keuangan berdasarkan 

Prinsip Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan 

dalam menaksir potensi perubahan dalam menghasilkan laba. 

4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva 

dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Memberikan informasi tentang sejauh mana pengungkapan informasi lain 

yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 

kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebutuhan 

akuntansi yang diaudit perusahaan. 

2.5.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Jenis laporan keuangan utama dan pendukung, menurut Harahap 

(2004:106) adalah sebagai berikut: 

1. Neraca  

Daftar Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi 

Perhitungan laporan laba-rugi mengambarkan jumlah hasil biaya dan laba-

rugi perusahaan. 
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3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan Aliran Arus Kas 

Laporan aliran arus kas disini menggambarkan sumber penggunaan kas 

dalam satu periode. 

5. Laporan Harga Pokok Produksi 

Laporan harga pokok produksi disini menggambarkan berapa dan unsur 

apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam 

hal tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan 

harga pokok penjualan (HPP) 

HPP= PPd + Persediaan awal – Persediaan akhir. 

6. Laporan Laba Ditahan 

Laporan laba ditahan menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan 

kepada pemilik saham. 

7. Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal ini menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Dalam Suatu Kajian Dikenal Laporan Kegiatan Keuangan 

Laporan ini menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 

mempengaruhi kas. Laporan ini jarang digunakan. Laporan ini merupakan 

rekomendasi Trueblood Committe tahun 1974..  

2.5.4 Sifat-Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah laporan yang elemen-elemennya dinyatakan 

dengan uang. Penilaian ini akan memberikan suatu anggapan bahwa fakta yang 

dinyatakan dengan angka dan satuan uang tersebut merupakan cerminan dari nilai 

perusahaan secara keseluruhan dengan pasti, benar dan tepat sesuai dengan 

ekonomi pertanggal laporan. Laporan keuangan yang elemen-elemennya 

dinyatakan dengan uang mempunyai banyak. 

Menurut Muhammad (2005:257) keterbatasan analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Laporan keuangan yang bersifat historis, yaitu merupakan laporan 

keuangan atas kejadian yang telah lewat. 

2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran 

pada saat terjadinya transaksi, bukan harga saat ini. 

3. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan 

yang ada yang sama-sama dibenarkan tetapi menimbulkan perbedaan 

angka laba maupun asset. 

5. Akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. 

6. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian 

bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 

mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggambarkan istilah-istilah teknis 

dan pemakaian laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi 

dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif. 

9. Perubahan dalam tenaga beli uang jelas ada, akan tetapi hal ini tidak 

tergambar dalam laporan keuangan. 

2.6 Analisis Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Salah satu tugas penting manajemen atau investor setelah akhir tahun 

adalah menganalisa laporan keuangan perusahaan. Analisa laporan keuangan 

terdiri dari dua yaitu analisa dan laporan keuangan, analisa adalah memecahkan 

atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unti terkecil. Sedangkan laporan 

keuangan secara singkat adalah neraca, laba/rugi, dan arus kas (dana). Sehingga 

jika dua pengertian ini digabungkan sesuai dengan pernyataan menurut Harahap 

(2004:190) sebagai berikut : 
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“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 kualitatif dan 

non kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan yang tepat.” 

Sedangkan menurut Soemarso (2005:380) adalah : 

 “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 (tren) suatau 

fenomena.” 

 Dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisa laporan 

keuangan adalah metode dan teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi 

untuk mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan 

mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih 

tajam dengan teknik tertentu. 

2.6.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Tujuan analisis laporan keuangan Harahap (2006:195) adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) 

dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 

komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi 

yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating). 
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6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 

baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

2.6.3 Manfaat dan Kegunaan Analisis Laporan Keuangan 

 Manfaat dan kegunaan laporan keuangan menurut Harahap (2004:192) 

menjelaskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui atau menemukan kesalahan proses akuntansi seperti kesalahan 

pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, 

kesalahan posting dan kesalahan jurnal 

2. Mengetahui kesalahan lain yang disengaja. Misalnya tidak mencatat, 

pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data dan sebagainya.  

2.6.4 Sifat-Sifat Analisis Laporan Keuangan 

 Sifat-sifat analisis laporan keuangan menurut Harahap (2006:194) 

sebagai berikut: 

1. Fokus laporan adalah laba-rugi, neraca, arus kas, yang merupakan 

akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam 

suatu perusahaan. 

2. Prediksi analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu 

terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

3. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip 

tersendir sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan 
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ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi sangat diperlukan 

dalam menganalisis laporan keuangan. 

2.6.5 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2006:203) kelemahan dari analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 

karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar 

kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 

suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 

perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 

perusahaan. Dan budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat 

beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka. 

Misalnya : 

a. Prinsip akuntansi. 

b. Ukuran perusahaan. 

c. Jenis industri. 

d. Periode laporan. 

e. Laporan individual/laporan konsolidasi. 

f. Jenis perusahaan aspek profit motive dan non profit motive. 

5. Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing 

perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul 

karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

6. Kelemahan analisis rasio. 
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Teknik analisis rasio merupakan sebagian dari konsep analisis laporan 

keuangan. 

 Teknik analisis rasio mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

1. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat 

tersendiri yang harus diketahui, dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan 

bukan tidak mungkin data akuntansi itu sendiri mengandung data 

manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. Perbedaan yang boleh sama 

dalam akuntansi misalnya metode penyusutan akan memberikan data 

keuangan yang berbeda, penilaian persediaan, periode akuntansi dan lain-

lain. Kalau kita ingin menganalisis dua perusahaan yang berbeda dan ingin 

membandingkannya maka kita harus melakukan : 

a. Analisis tentang prinsip akuntansi yang dianut. 

b. Penyesuaian rekonsiliasi atas hal-hal yang berbeda. 

2. Dalam menilai suatu rasio baik atau buruk analisis harus hati-hati, turn 

over yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obral 

besar-besaran dan cenderung mau bangkrut atau mungkin jenis 

perusahaannya berbeda misalnya, rasio turn over untuk supermarket 

berbeda sekali dengan perusahaan dealer mobil mewah. 

3. Membandingkan dengan industrial ratio (yang belum ada di Indonesia) 

harus hati-hati karena banyak trick yang digunakan manajemen yang 

diperbaiki rasio. 

4. Harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak 

menggambarkan perubahan nilai uang dan tanggal belinya. 

5. Hati-hati terhadap kemungkinan adanya individu dressing, income 

smoothing atau laporan konsolidasi.  

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

mempunyai kelemahan dan keterbatasan yang diantaranya disebabkan dari 

kualitas laporan keuangan yang dianalisis. Oleh karena itu, laporan keuangan 

tidak dapat menjadi satu-satunya informasi yang mutlak dalam menilai kondisi 

suatu perusahaan. Agar hasil dari analisis lebih akurat maka suatu analisis juga 
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harus melibatkan faktor-faktor lain di luar laporan keuangan atau faktor non 

moneter seperti situasi industri, gaya manajemen, kebijakan pemerintah, budaya 

perusahaan dan juga budaya masyarakat. 

2.6.6  Teknik dan Metode Analisis Laporan Keuangan 

 Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk 

menentukan dan  mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, 

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut 

bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan 

tertentu atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, seperti 

misalnya diperbandingkan laporan keuangan yang dianggarkan dengan laporan 

keuangan yang dianggarkan perusahaan lainnya. 

 Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Untuk itu pertama-tama 

analisis harus mengkoordinir atau mengkompilasi data yang diperlukan, 

selanjutnya mengukur dan kemudian menganalisis serta menginterpretasikan 

sehingga data tersebut menjadi lebih berarti. Menurut kutipan Tim Studi 

Laporan Keuangan Elektronik (2005:11), ada dua metode analisis yang 

digunakan oleh setiap analis laporan keuangan, yaitu analisis horizontal dan 

analisis vertikal. Analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan 

perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat 

sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula 

sebagai metode analisis dinamis. Adapun analisis vertikal adalah apabila laporan 

keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu 

dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam 

laporan keuangan tersebut, sehingga hanya diketahui keadaan keuangan atau hasil 

operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini disebut juga sebagai metode 

analisis yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode 

itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 
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 Menurut Munawir (2004:36) ada beberapa teknik analisis yang biasa 

digunakan oleh para analisis dalam menganalisis laporan keuangan, diantaranya 

adalah : 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode atau teknik analisis 

dengancara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih dengan menunjukkan : 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Persentase dari total. 

Analisis dengan menggunakan metode ini akan diketahui perubahan-

perubahan yang kan terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan 

evaluasi serta penelitian lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), yaitu suatu 

metode dan teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan 

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common-size statement, 

yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi 

dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash flow statement analysis), 

adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah 
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uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang 

kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan 

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

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (gross profit analysis), adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor 

suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisis break-even ini juga akan diketahui berbagai 

tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, itu semua adalah 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan dan setiap metode analisis tujuan yang sama yaitu untuk 

membuat perencanaan keuangan. 

2.7 Kebangkrutan 

 Bangkrut dapat didefinisikan sebagai suatu di mana perusahaan berada 

didalam insolvensi, tidak mampu melunasi kewajibannya dengan sumber daya 

yang dimilikinya, yang dinyatakan pailit sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Sedangkan kebangkrutan atau kepailitan, didefinisikan sebagai suatu prosedur 

yuridis untuk melikuidasi secara resmi kegiatan suatu perusahaan yang 

dilaksanakan dibawah pengadilan. Keterlibatan pemerintah dibutuhkan untuk 

menjamin pembayaran kewajiban perusahaan pada pihak luar maupun 

pengembalian modal para pemegang saham.  
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2.7.1 Pengertian Kebangkrutan 

 Masalah kesulitan keuangan selalu memunculkan kemungkinan resiko 

kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Mengetahui kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan sangat penting dilakukan oleh investor dan kreditur dalam 

pengambilan keputusan investasi dan kreditnya. 

Menurut Lesmana (2003:174) definisi kebangkrutan adalah sebagai 

berikut: 

“Risiko kebangkrutan berhubungan dengan ketidak pastian mengenai kemampuan 

atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi 

keuangan yang dimiliki mengalami penurunan” 

Sedangkan menurut Sunarto (2006:37) kebangkrutan adalah : 

“Kebangkrutan atau kepailitan adalah kegagalan bisnis yang terjadi apabila 

kewajiban / hutang-hutang perusahaan lebih besar daripada nilai pasar yang wajar 

dari aktiva-aktivanya” 

 Dalam jurnal Adnan dan Dicky (2009) dikatakan bahwa kebangkrutan 

sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu : 

1. Kegagalan Ekonomi (economic failure) 

Berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan 

tidak menutup biayanya sendiri. Kegagalan terjadi bila arus kas 

sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang 

diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat 

pendapatan atas biaya historis investasinya lebih kecil daripada biaya 

modal perusahaan. 

2. Kegagalan keuangan (financial failure) 

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan 

antara dasar arus kas ada dua bentuk : 

1) Insolvensi teknis (technical insolvency) 

Perusahaan dapat dianggap gagal jika tidak dapat memenuhi kewajiban 

pada saat jatuh tempo walaupun total aktiva melebihi total uang, atau 
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terjadi suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi 

dalam ketentuan hutangnya seperti rasio aktiva lancar terhadap utang 

lancar yang ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva 

yang disyaratkan. Insolvensi teknis juga terjadi bila arus kas tidak 

cukup untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembayaran kembali 

pokok pada tanggal tertentu. 

2) Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 

Kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih 

negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas 

yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Kebangkrutan juga sering 

disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau 

insolvabilitas. Likuiditas atau pembubaran perusahaan senantiasa 

berakibat penutupan perusahaan, tetapi likuiditas tidak selalu berarti 

perusahaan bangkrut. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan merupakan 

situasi dimana suatu perusahaan tidak mampu lagi atau gagal dalam melanjutkan 

kegiatan operasinya dikarenakan kondisi keuangan mengalami penurunan dan 

tidak mampu memenuhi atau hutang yang jumlahnya lebih besar dari nilai 

aktivanya. Sehingga tujuan ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba tidak 

tercapai dan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, 

baik atas permohonannya sendiri, maupun permintaan seorang atau lebih 

krediturnya.  

2.7.2 Penyebab Kebangkrutan 

 Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kebangkrutan suatu 

perusahaan yang sebagaimana dikutip oleh Peter dan Yosep (2011) adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor umum 

1) Sektor ekonomi  
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Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah 

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

suku bunga dan devaluasi atau revaluasi yang dalam hubungannya 

dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam 

hubungannya dengan perdagangan luar negeri. 

2) Sektor sosial 

Faktor sosial yang 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 lain yang 

berpengaruh yaitu kekacauan di masyarakat. 

3) Sektor teknologi 

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang 

ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan 

implementasi yang tidak terencana, sistemnya tidak terpadu dan para 

manajer pengguna kurang profesional. 

4) Sektor pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan 

dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, 

kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan 

lain-lain. 

2. Faktor eksternal perusahaan 

1) Sektor pelanggan 

Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen, untuk menghindari 

kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan 

konsumen baru dan menghindarinya menurunnya hasil penjualan dan 

mencegah konsumen berpaling ke pesaing. 

2) Sektor pemasok 

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena 

kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi 
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keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok ini 

berhubungan dengan perdagangan bebas. 

3) Sektor pesaing 

Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk 

pesaing lebih diterima masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan 

konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan 

perusahaan. 

3. Faktor internal perusahaan 

Faktor-faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan 

yang tidak tepat di masa yang lalu dan kegagalan manajemen berbuat 

sesuatu pada saat yang diperlukan. Seperti terlalu besarnya kredit yang 

diberikan pelanggan dan manajemen yang tidak efisien. 

 Tidak mudah untuk menentukan secara pasti mengenai faktor yang 

menyebabkan terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Seringkali kebangkrutan 

suatu perusahaan merupakan hasil kombinasi dari banyak faktor, yang 

mengakibatkan timbulnya suatu faktor baru yang mempercepat proses terjadinya 

kebangkrutan tersebut. Sulit untuk menentukan satu faktor yang fundamental yang 

menyebabkan terjadinya kebangkrutan. 

Perusahaan harus dapat membaca tanda-tanda kemungkinan perusahaan 

mengalami kegagalan dalam bisnisnya yang dapat berakibat pada financial 

distress dan kemungkinan kebangkrutan. Karena adanya perubahan-perubahan 

yang cepat antara para pesaing dan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang 

diakibatkan resesi di Amerika mengakibatkan inflasi yang tinggi, maka kita perlu 

melihat tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap perusahaan yang mengalami 

kesulitan dalam bisnisnya. 

2.7.3 Proses Kebangkrutan 

 Proses kebangkrutan berawal dari krisis keuangan yang dapat dilihat dari 

kelikuidan perusahaan tersebut, karena apabila perusahaan mengalami krisis 

keuangan dan tidak segera melakukan restrukturisasi keuangan maka peluang 

untuk resiko kebangkrutan pun akan kian terbuka. Menurut Hasbi (2006:107) ada 
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beberapa hal dalam proses kebangkrutan yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

yakni :  

1. Perusahaan boleh mengajukan surat permohonan untuk kebangkrutan 

kepada pengadilan / pemerintah, kebangkrutan pusat / lokal dari yuridiksi 

mereka. 

2. Pengisian tambahan yang diperlukan pengajuan segera, atau likuidasi 

tentang asset perusahaan dan suatu distribusi nilai dari berbagai penuntut 

di dalam prioritas lain. 

3. Perusahaan yang secara khas memfile untuk kebangkrutan ketika mereka 

mempunyai keuangan tunai tidak cukup untuk membayar kalim kreditur 

yang datang.    

2.7.4 Model Analisis Kebangkrutan 

 Analisis kebangkrutan usaha berfungsi untuk memberikan panduan bagi 

pihak-pihak tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami 

kesulitan keuangan atau tidak dimasa mendatang. Karena kebangkrutan 

merupakan persoalan yang serius dan memakan biaya, maka untuk mengantisipasi 

munculnya kesulitan keuangan yang dapat memberikan peringatan dini dimana 

manajemen akan sangat terbantu. Manajemen bisa melakukan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan sedini mungkin untuk menghindari kebangkrutan. 

 Terdapat beberapa metode analisis kebangkrutan, melalui situs 

http://www.bankruptcycanada.com/insolart1.htm , sebagai berikut : 

1. Altman Model (U.S.- 1968) 

Edward I. Altman (1968) adalah orang pertama dengan sukses 

menggunakan multiple discriminant analysis (MDA) untuk mengembangkan 

suatu model prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian ini 

menggunakan 66 perusahaan, 33 perusahaan gagal dan 33 perusahaan sukses, 

tingkat keakurasian model Altman mencapai 95%. Bentuk formula yang 

digunakan pada model Altman adalah : 

 Z = 1,2 A + 1,4 B + 3,3 C + 0,6 D + 0,999 E 

http://www.bankruptcycanada.com/insolart1.htm
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 Z < 2,675; perusahaan diklasifikasikan “GAGAL” 

 

Keterangan : Z = Bankrutcy Index 

A = Working Capital/Total Assets 

B =  Retained Earning/Total Assets 

C = Earnings Before Interest and Taxes/Total Assets 

D = Market Value of Equity/Book Value of Total Debt 

E = Sales/Total Assets 

 

2. Springate (Canadian – 1978) 

Model ini dikembangkan pada tahun 1978 di S.F.U. oleh Gordon L.V. 

Springate, mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Altman di U.S. Springate 

menggunakan MDA untuk memilih empat dari  19 rasio keuangan yang populer. 

Pada dasarnya tindakan ini dilakukan untuk membedakan antara bisnis yang kuat 

dan gagal. Model Springate menggunakan pendekatan sebagai berikut : 

  Z = 1.03 A + 3,07B + 0,66C + 0,4D 

 Z < 0,862 ; perusahaan diklasifikasikan “GAGAL” 

Keterangan :  A = Working Capital/Total Assets 

B = Net Profit Before Interset and Taxes/Total Assets 

C = Net Profit Before Taxes/Current Liabilities 

D = Sales/Total Assets 

 Tingkat keakuratan yang dicapai oleh model ini sebesar 92,5% dengan 

penelitian yang dilakukan terhadap 40 perusahaan. Botheras (1979) menguji 

model Springate pada 50 perusahaan dengan rata-rata ukuran asset yang dimiliki 

sebesar $2,5 juta dan menemukan tingkat keakuratan sebesar 88%. Sands (1980) 

menguji model Springate pada 24 perusahaan dengan rata-rata ukuran asset yang 

dimiliki sebesar $63,4 juta dan menemukan tingkat keakuratan. 

3. Fulmer Model (U.S. – 1984) 
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Fulmer (1984) menggunakan MDA untuk mengukur 40 rasio keuangan 

yang digunakan pada 60 sampel perusahaan, 30 gagal dan 30 sukses rata-rata 

ukuran asset yang dimiliki perusahaan sebesar $455.000. Model ini menggunakan 

pendekatan sebagai berikut :  

H = 5,528 (V1) + 0,212 (V2) + 0,073 (V3) + 1,270 (V4) – 0,120 

(V5) + 2,335 (V6) + 0,575 (V7) + 1,083 (V8) + 0,894 (V9) – 6,075 

  H < 0 ; perusahaan diklasifikasikan “GAGAL” 

Keterangan :  V1 = Retained Earning/Total Assets 

V2 = Sales/Total Assets 

V3 = EBT/Total Assets 

V4 = Cash Flow/Total Debt 

V5 = Debt/Total Assets 

V6 = Current Liabilities/Total Assets 

V7 = Log Tangible/Total Assets 

V8 = Working Capital/Total Debt 

V9 = Log EBIT/Interest  

Fulmer melaporkan bahwa 98% tingkat keakuratan dalam 

pengklasifikasian yang diuji pada perusahaan satu tahun menjelang kebangkrutan 

dan 81% dengan tingkat keakuratan lebih dari satu tahun menjelang 

kebangkrutan. 

4. Blasztk System (Canadian – 1984) 

Ini satu-satunya metode prediksi kegagalan yang mana pada 

penguraiannya tidak menggunakan MDA. Sistem ini dikembangkan oleh William 

Blaztk pada tahun 1984. Intisari dari sistem ini bahwa perhitungan rasio keuangan 
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perusahaan yang akan ditaksir, berdasarkan bobot dan dibandingkan dengan rasio 

rata-rata perusahaan yang berada pada industri yang sama sebagaimana yang 

dilakukan oleh Dunn dan Bradstreet. Satu keunggulan dari metode ini dimana 

penilaiannya dilakukan dengan membandingkan antar perusahaan lain dalam 

industri yang sama. 

5. CA-Score (Canadian – 1987) 

Model ini dianjurkan oleh The Ordre des compattable sebagaimana yang 

diakui oleh Quebee (Quebee CA’s) dan menurut pengembangannya bahwa telah 

digunakan lebih dari 1,000 CA’s in Quebee. 

Model ini dikembangkan dibawah pimpinan Jean Legault University of 

Quebee di Montreal, menggunakan langkah Multiple Discriminant Analysis. 30 

rasio keuangan dianalisis pada sampel dari 173 perusahaan manufaktur di Quebee 

yang mana memiliki kisaran penjualan santara $1-20 juta. Model ini 

menggunakan bentuk formula sebagai berikut : 

CA-Score = 4,5913 (*shareholder’s investment (1)/totalo assets(1)) + 

4,5080 (earnings before taxes and extraordinary items + financial 

expenses (1)/total assets(1)) + 0,3936 (sales(2)/total assets(2)) – 2,7616 

CA-Score < -0,3 ; perusahaan diklasifikasikan “GAGAL” 

(1) Gambaran satu periode sebelum kebangkrutan 

(2) Gambaran dua periode sebelum kebangkrutan 

*Investasi dari pemegang saham dapat dihitung dengan menambahkan modal 

yang dimiliki pemegang saham dengan hutang yang belum dibayar oleh direktur.  

 Model ini, sebagaimana yang dilaporkan oleh Bilamas (1987), tingkat 

keujian rata-rata sebesar 83% dan dibatasi penilaiannya hanya pada perusahaan 

manufaktur. 

 Jika dilihat dari kelima bentuk model prediksi tersebut, model Altman’s 

merupakan penemu mengenai prediksi akan timbulnya keadaan bangkrut. Ia 
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merupakan orang pertama yang secara sukses menerapkan Multiple Discriminant 

Analysis (MDA) untuk mengembangkan model prediksinya dengan tingkat 

keakuratan tinggi. Penggunaan sampelnya dilakukan pada 66 perusahaan, 33 

gagal dan 33 sukses. Tingkat kearutan yang dicapai oleh Model Altman yaitu 

sebesar 95%. Hal yang menarik mengenai Z-Score adalah kehandalannya sebagai 

alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. 

2.7.5 Analisis Model Altman Z-Score 

 Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan model analisis 

yang merupakan gabungan dari beberapa rasio keuangan. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Edward I. Altman pada tahun 1966 untuk 

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Dalam studinya, Altman 

mengambil 66 sampel perusahaan dimana setengah dari sampel tersebut 

merupakan perusahaan yang telah bangkrut. Selanjutnya dipilih 22 rasio yang 

potensial untuk dievaluasi yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu 

Liquidity, profitability, leverage, solvency, dan activity. Dari 22 variabel tersebut 

kemudian dipilih yang merupakan kombinasi terbaik untuk memprediksi 

kebangkrutan. Berdasarkan model Multiple Discriminant Analysis, koefisien dari 

kelima rasio keuangan tersebut kemudian ditentukan. Penjumlahan dan perkalian 

antara masing-masing koefisien dengan rasio keuangan menghasilkan nilai 

multivariate. Oleh Altman nilai multivariate ini dinamakan Z-Score. Metode 

Altman Z-Score sendiri terbagi tiga macam fungsi diskriminan, antara lain : 

a. Original Z-Score 1968 (for public manufacturer) 

Fungsi diskriminan Z-score original dikembangkan pada tahun 1966. 

Fungsi diskriminan ini dikembangkan untuk perusahaan manufaktur 

publik. 

 Z = 0,012 X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

Dimana : 

X1 = Working Capital/Total Assets 

X2 = Retained Earning/Total Assets 

X3 = Earning Before Taxes and Interest/Total Assets 
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X4 = Market Value Equity/Book Value of Total Debt 

X5 = Sales/Total Assets 

Z = Overall Index 

Nilai cut-off untuk hasil perhitungan nilai Original Z-Score, sebagai 

berikut : 

 Z  1,81 

Bangkrut (perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius) 

 1,81 < Z < 2,67 

Grey area (apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan yang berarti 

dalam manajemen maupun struktur keuangan, perusahaan mungkin 

terancam kebangkrutan dalam jangka waktu satu atau dau tahun 

mendatang). 

 Z  2,67 

Tidak bangkrut (perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi 

keuangan) 

Z-Score dapat memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan-

perusahaan dengan tingkat akurasi 72% dua tahun sebelum kebangkrutan 

dan 95% pada sathun sebelum kebangkrutan terjadi. 

b. Model A Z-Score (for private manufacturer) 

Pada tahun 1983, Altman mengembangkan dua model yaitu Model A Z-

Score dan Model B Z-Score. Model A Z-Score dikembangkan untuk 

perusahaan manufaktur tertutup (private manufacture). Variabel X4 pada 

fungsi ini menggunakan nilai buku stockholder’s equity karena tidak 

memiliki market value of equity. 

 Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998 X5 

Dimana untuk variabel X4 = book value of equity/book value of total debt 

Nilai cut-off untuk hasil perhitungan nilai Model A Z-Score, sebagai 

berikut : 
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 Z  1,23 

Bangkrut (perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius). 

 1,23 < Z < 2,90 

Grey area (apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan yang berarti 

dalam manajemen maupun struktur keuangan, perusahaan mungkin 

terancam kebangkrutan dalam jangka waktu satu atau dua tahun 

mendatang). 

 Z  2,90 

Tidak bangkrut (perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi 

keuangan). 

c. Model B Z-Score (for private general firm/non manufacturing firm) 

Altman mengembangkan model ini untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan-perusahaan non manufacturing seperti usaha-usaha kecil, 

retail, sales, wholesales, dan sektor jasa. Model ini tidak menghitung nilai 

X5 (sales to total assets) karena selalu berubah-ubah secara signifikan 

dalam industri. 

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

Dimana :  

X1 = Working Capital/Total Assets 

X2 = Retained Earning/Total Assets 

X3 = Earning Before Interest and Taxes/Total Assets 

X4 = Market Value Equity/Book Value of Total Debt 

Z =  Overall Index 

Nilai cut-off untuk hasil perhitungan nilai Model B Z-Score, sebagai 

berikut : 

 Z  1,10 

Bangkrut (perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius) 

 1,10 < Z < 2,60 

Grey area (apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan yang berarti 

dalam manajemen amupun struktur keuangan, perusahaan mungkin 
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terancam kebangkrutan dalam jangka waktu satu atau dua tahun 

mendatang). 

 Z  2,60 

Tidak bangkrut (perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi 

keuangan). 

2.7.5.1 Rasio Keuangan dalam Altman Z-Score 

 Menurut Wardhani (2007) rasio keuangan yang dianalisis yang terdapat 

pada model Altman Z-Score, yaitu : 

a. Net Working Capital to Total Assets 

Modal kerja terhadap total harta digunakan untuk mengukur likuiditas 

aktiva perusahaan relatif terhadap total kapitalisasinya atau untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. 

Net Working Capital to Total Assets =  

b. Retained Earnings to Total Assets (X2) 

Laba ditahan terhadap total harta 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. 

Retained Earnings to Total Assets =  

c. Earning Before Interest an Taxes to Total Assets (X3) 

Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta digunakan untuk 

mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio 

tersebut mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan.  

Earning Before Interest and Taxes to Total Assets=  
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d. Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities (X4) 

Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang 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. 

MVoEtoBVTL =  

e. Sales to Total Assets (X5) 

Penjualan terhadap total harta digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan. Rasio tersebut 

mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

menghasilkan penjualan. 

Sales to Total Assets =  

2.7.6 Analisis Model Springate 

 Model ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh Gorgon L.V. Springate. 

Dengan mengikuti prosedur yang dikembangkan Altman, Springate menggunakan 

Multiple Discriminant Analysis untuk memilih empat dari 19 rasio keuangan yang 

popular sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada dalam zona 

bangkrut atau zona aman. Keempat rasio tersebut adalah WCTA, EBITTA, 

EBTCL, dan STA. Metode Springate merumuskan sebagai berikut :  

 S = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D 

 Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat 

pada metode Springate yaitu : 

 A =  

 B =  
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 C =  

 D =  

Dengan nilai cut-off untuk perhitungan metode Springate sebagai berikut : 

a. Z < 0,862 , maka perusahaan dinyatakan bangkrut (perusahaan 

menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius) 

b. Z > 0,862 , maka perusahaan dinyatakan tidak bangkrut (perusahaan tidak 

mengalami masalah dengan kondisi keuangan) 

Penggunaan metode ini diujikan oleh Springate pada 40 perusahaan dengan 

tingkat keakuratan sebesar 92,5% (Adnan dkk. : 2012) 

2.7.6.1 Rasio Keuangan dalam Model Springate 

 Dalam jurnal Adriana (2011) menyatakan bahwa rasio keuangan yang 

dianalisis yang terdapat pada model Springate, yaitu : 

a. Rasio modal kerja terhadap total assets (A) 

Merupakan selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar dibandingkan 

dengan total asset. 

 A =   

b. Rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total asset (B) 

Merupakan rasio yang membandingkan laba sebelum bunga dan 

pajakdengan total aset. 

 B =  

c. Rasio laba sebelum pajak terhadap total liabilitas lancar (C) 

Merupakan rasio yang membandingkan laba sebelum pajak dengan total 

liabilitas lancar. 

 C =  

d. Rasio penjualan terhadap total asset (D) 

Merupakan rasio yang membandingkan penjualan dengan total aset. 
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 D =  

 Kedua metode tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan mampu untuk 

menganalisis resiko kebangkrutan suatu perusahaan. Sebab kedua metode tersebut 

memiliki indikator-indikator penelitian yang berbeda-beda. Sehingga nantinya 

akan menjadi suatu perbandingan dalam menentukan kebangkrutan suatu 

perusahaan. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Adnan dan Arisudhana (2010), 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian kebangkrutan perusahaan 

antara model Altman dan model Springate diperusahaan industry property tahun 

2005-2009.  Perbedaan pada kedua metode tersebut disebabkan oleh perbedaan 

penggunaan rasio keuangan. Seperti pada model Springate rasio solvabilitas 

adalah earning before interest taxes to current liability sedangkan Altman yang 

digunakan earning before interest taxes to total asset. Selain itu, perbedaan bobot 

yang diberikan pada setiap rasio yang dijadikan indikator juga sangat 

berpengaruh. Kedua analisis tersebut, terlihat bahwa Altman dengan Z-Scorenya 

lebih ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan dibandingkan model Springate. 

Pengukuran kedua metode ini menitik beratkan pada kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba rugi dengan menggunakan rasio profitabilitas. Sama halnya 

seperti yang terdapat pada penelitian yang dilakukan Darwis (2013) bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil analisis kebangkrutan model 

Altman Z-Score dan model Springate, dimana model Altman Z-Score lebih akurat 

daripada model Springate dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan, 

khususnya perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Raselia (2013) yang 

berjudul “Analisis Kebangkrutan Menggunakan Metode Multiple Discriminant 

(Model Altman Dan Springate) Pada Nokia Corporation Periode 2007-2011” 

hasilnya terdapat perbedaan yang signifikan mengenai hasil analisis kebangkrutan 



56 
 

 
 

menggunakan model Altman dan Springate. Model Altman menyatakan bahwa 

selama periode 2007-2011 Z-Score perusahaan di area aman hanya pada periode 

2007, sedangkan pada periode 2008 hingga 2011 Z-Score perusahaan berada pada 

area abu-abu atau area peringatan bagi perusahaan sebelum kebangkrutan terjadi. 

Model Springate menyatakan bahwa selama periode 2007 hingga 2011, Z-Score 

perusahaan di area aman berada pada periode 2007, 2008 dan 2010 sedangkan Z-

Score perusahaan pada posisi bangkrut berada pada periode 2009-2011.  

 Kemudian yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Peter dan 

Yoseph (2011) yang berjudul “Analisis Kebangkrutan Dengan Metode Z-Score 

Altman, Springate dan Zmijewski pada PT. Indofood Sukses Makmur TBK 

Periode 2005-2009” hasilnya bahwa kinerja keuangan PT. Indofood Sukses 

makmur Tbk pada tahun 2005 hingga 2009 dengan menggunakan analisis 

kebangkrutan Altman Z-Score berkesimpulan bahwa perusahaan berpotensi 

bangkrut sepanjang periode tersebut. Analisis kebangkrutan dengan model 

Springate di tahun 2005, 2006 dan 2009 perusahaan dikatakan tidak berpotensi 

bangkrut, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 perusahaan dikatakan berpotensi 

bangkrut. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan model Zmijewski pada 

tahun 2005 hingga 2009 perusahaan dikatakan tidak berpotensi bangkrut. 


