
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peran sebagai penghimpun dana 

masyarakat maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat. Hal ini ditegaskan 

dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Bank 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 31 (2009) definisi bank 

ialah: 

 “Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 
intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 
memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 
lalu lintas pembayaran”.  

Kemudian menurut Rivai (2013) mengungkapkan mengenai pengertian 

bank ialah: 

“Badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari 
masyarakat dan kemudian mengalokasikannnya kembali utnuk 
memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 
pembayaran”. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disumpulkan bahwa bank adalah 

lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang guna meningkatkan taraf hidup 

orang banyak. 

2.1.2 Fungsi Bank 

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial 

intermediary.  Secara lebih spesifik seperti yang dikemukakan oleh Lubis (2010), 

fungsi bank dapat diklasifikasikan sebagai agent of trust, agent of development, 

dan agent of service. 

1. Fungsi bank sebagai Agent of Trust 

Artinya bahwa aktivitas bank sebagai financial intermediary menjalankan 

fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola 

dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi 

bank sebagai agent of trust ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

2. Fungsi Bank sebagai Agent of Development 

Guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian, 

bank dianggap sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini 

dikarenakan aktivitas bank sebagai financial intermediary dapat 

mempertemukan sektor riil dan sektor moneter untuk berinteraksi. Sebagian 
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besar peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui institusi perbankan 

sehingga interaksi sektor riil dan sektor moneter diharapkan berjalan dengan 

baik demi mendukung proses pembangunan. 

3. Fungsi Bank sebagai Agent of Service 

Bank diketahui juga sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa yang lebih 

beragam, dengan kata lain aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal 

menghimpun dana dan menyalurkan dana ditengah masyarakat.  

2.1.3 Jenis Bank 

Menurut Latumaerissa (2011), bank dibagi menjadi beberapa jenis dilihat 

dari aspek fungsinya, status kepemilikan, kegiatan operasional, penciptaan uang 

giral dan sistem organisasi. 

1. Aspek Fungsi 

a. Bank sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik Negara 

yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Sebagai contoh: Bank 

Indonesia, Bank of Japan, Bank of England, The Reserve Bank, The 

Reserve Bank of India, dan Bank of Seoul. 

b. Bank Umum, adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari 

simpanan pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam 

penyaluran dana. Sebagai contoh: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Central 

Asia (BCA), Bank Mega, dll. 

c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya 

berasal dari simpanan deposito serta commercial paper. Sebagai contoh: 
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Bank Jawa Timur (Bank Jatim), Bank Maluku, Bank Daerah Khusus 

Ibukota (Bank DKI), Bank Jawa Barat (Bank Jabar), Bank Papua, dan 

Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT). 

d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah 

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka 

program pemerintah memajukan pembangunan desa. 

e. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah kantor bank di kota kecamatan 

yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat maupun 

menyalurkan dananya di sector pertanian dan pedesaan. 

2. Status Kepemilikan 

a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari 

kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah Undang-

Undang tersendiri. Sebagai contoh: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, dan Bank 

Tabungan Negara (BTN). 

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan 

dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan hukum di 

Indonesia. Sebagai contoh: Bank Central Asia, Bank Mega, Bank 

Danamon, Bank Permata, Bank Panin, dll. 

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang 

bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara 

bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia. Sebagai contoh: 
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Citibank, The Hongkong dan Shanghai Banking Corporation (HSBC), 

Raboban, Commonwealth, dll. 

d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan 

peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang 

bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah 

daerah yang dipisahkan. Sebagai contoh: Bank Jawa Timur (Bank Jatim), 

Bank Maluku, Bank Bank Daerah Khusus Ibukota (Bank DKI), Bank 

Jawa Barat (Bank Jabar), Bank Papua, dan Bank Nusa Tenggara Timur 

(Bank NTT). 

e. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional. Sebagai contoh: Bank Hanvit 

Indonesia, Bank Daiwa Perdania, Bank Multicolor, Bank OCBC NISP, 

Bank Merincorp, Fuji International Bank, dll. 

3. Kegiatan Operasional 

a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang 

diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing 

dan lalu-lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di 

luar negeri. Sebagai contoh: BCA, Bank Mega, Bank Danamon, Bank 

Swadesi, Bank Permata, Bank Panin, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank 

Bukopin dan BTN. 

b.  Bank Nondevisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya 

melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi 
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valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar 

negeri. 

4. Penciptaan Uang Giral 

a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak 

sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga 

melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. 

b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar 

melaksanakan transaksi kas secara langsung. 

5. Sistem Organisasi 

a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya 

mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah 

itu. Sebagai contoh untuk kasus Indonesia yang ada saat ini adalah Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun BPR syariah. 

Gambar 2.1 
Bagan Struktur Unit Banking System 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Latumaerissa (2011) 

b.  Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnnya 

dibeberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, dimana 

system organisasi, keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan 

One Full Service Office 

Plus Limited Service 
Facilities 

Point of Sale Terminal Automated Teller 
Machine 

Drive in Windows 
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kantor pusat. Sebagai contoh untuk kasus di Indonesia yang ada saat ini 

adalah Bank Danamon, Bank Mega, BCA, BII, Bank Permata, BNI, BRI, 

Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Swadesi, Bank Arta Kencana, dll. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua struktur organisasi bank tersebut 

dapat dilihat pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2. 
Bagan Struktur Branch Banking System 

 
 
 

 

 

 

 

Sumber: Latumaerissa (2011) 

c. Holding Company Bank ((HCB), adalah sebuah bank yang memiliki satu 

atau lebih bank. Di Amerika Serikat, pada tahun 1990 terdapat 6400 

HCB, dan 5000 diantaranya dimiliki oleh satu bank. 

Gambar 2.3. 
Bagan Struktur Organisasi Holding Company Bank 

 

 

 

  

Sumber: Latumaerissa (2011) 
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d. Multi Holding Company Bank (MHCB), adalah bank yang memiliki 

perusahaanyang bergerak dibidang perbankan dan nonperbankan. Sekitar 

1000 bank berbentuk MHCB menguasai 70% total aset perbankan di 

Amerika Serikat. 

Gambar 2.4. 
Bagan Struktur Organisasi Multi Holding Company Bank 

 

 

 

 

 
Sumber: Latumaerissa (2011) 

e. Correspondent Banking, adalah hubungan sistem antarbank dimana 

terdapat suatu pengaturan informasi antarbank, sehingga bank-bank kecil 

mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa 

pelayanannya. Correspondent Banking beroperasi di dalam suatu daerah, 

juga secara nasional maupun internasional. 

Namun dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank yang 

diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalm kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 
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2.1.4 Pengaturan dan Pengawasan Bank  

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas dari Bank 

Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank 

serta mengenakan sanksi terhadap bank. Pengaturan dan pengawasan bank 

diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga 

kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan 

penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, lembaga yang ikut berperan dalam 

membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem 

perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun 

individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, 

berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional (Rivai, 

2013). 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap sepak-terjang BPR agar 

berkembang secara sehat, efisien dan dipercaya masyarakat. BPR yang demikian 

diharapkan mampu memainkan peran dan fungsi intermediasi sehingga ikut 

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal terutama di wilayah pedesaan. Aspek-

aspek yang dicermati Bank Indonesia agar kesehatan BPR tetap terjaga meliputi 

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan 

likuiditas.  
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Tabel 2.1 
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Aspek Pengawasan Indikator Nilai 

Permodalan CAR  > 8% 

Kualitas Aktiva Produktif NPL  < 5% 

Manajemen Tata Kelola (Governance)  Baik 

Rentabilitas 
- ROA  

- BOPO  

> 1,3% 

< 93,5% 

Likuiditas 
- Cash Ratio  

- LDR 

> 4% 

80% - 95% 
Sumber: Bank Indonesia, 2011a 

2.1.4.1 Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank 

Wewenang Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas dalam 

mengatur dan mengawasi bank, ialah sebagai berikut (Rivai, 2013):   

1. Kewenangan memberikan izin (right to license), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian 

izin oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin pencabutan izin usaha bank, 

pemberian izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, 

pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian 

izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. 

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulate), yaitu kewenangan untuk 

menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan 

dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu memenuhi 

jasa perbankan yang diinginkan masyarakat. 

3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan 

melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (on site 
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supervision) dan pengawasan tidak langsung (offside supervision).  

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan 

keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap 

peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-

praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. 

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan 

seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan 

dan informasi lainnya.  

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan terhadap bank apabila bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. 

Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai 

dengan asas perbankan yang sehat. 

2.1.4.2 Sistem Pengawasan Bank 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan 

sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pengawasan 

berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan 

berdasarkan risiko (risk based supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan RBS 

tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, 

namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara 
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bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi 

sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. 

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) 

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya 

menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan 

ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini 

mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa 

bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip 

kehati-hatian. 

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision)  

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan menggunakan 

pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-

risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem 

pengendalian risiko (risk control system). Melalui pendekatan ini akan lebih 

memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan 

pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pendekatan 

pengawasan berdasarkan risiko memiliki siklus pengawasan sebagai berikut: 
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Gambar 2.5. 
Siklus Pengawasan Berdasarkan Risiko 

 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2014c 
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lain-lain. 

Siklus Pengawasan

1. Pemahaman 
Terhadap Bank

2. Penilaian Risiko 
Triwulan

3. Penyusunan 
Rencana 

Pemeriksaan

4. Pelaksanaan 
Pemeriksaan yang 

Terfokus Pada Risiko 
dan Penyusunan 

Laporan Hasil 
Pemeriksaan

5. Strategi 
Pengawasan Bank 

Individual

6. Pelaksanaan Strategi 
Pengawasan Bank 

Individual dan 
Tindakan Pengawasan



22 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia, menetapkan 

bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tingkat kesehatan 

bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 

dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang 

berlaku (Kasmir, 2011). 

Bank wajib pula untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, 

perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, 

dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan 

laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan 

publik. 

2.1.4.3 Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank 

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, tugas 

pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada 

Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan 

terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Tetapi, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh 

Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan  demikian 
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dapat dilihat bahwa OJK masih memiliki “hubungan khusus” dengan Bank 

Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.  

OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011. OJK akan melaksanakan tugas 

pengaturan dan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti 

perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 

lembaga jasa keuangan lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, OJK mempunyai 

wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank dan 

kesehatan bank. BPR sebagai salah satu bank yang diakui secara resmi di 

Indonesia, wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan 

cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/3/PBI/2013, yang terdiri dari laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi. 

2.1.5 Aturan Basel III 

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu 

berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank 

perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh 

kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui 

peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar 

internasional yang berlaku yaitu Basel III. Peningkatan kualitas permodalan Bank 

dilakukan melalui penyesuaian komponen dan persyaratan instrumen modal serta 

penyesuaian rasio-rasio permodalan. Selanjutnya, peningkatan kuantitas 
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permodalan Bank dicapai melalui kewajiban pembentukan tambahan modal 

sebagai penyangga (buffer) berupa Capital Conservation Buffer, Countercyclical 

Buffer, dan Bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan 

modal berupa Capital Surcharge. 

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) membuat  Basel III 

sebagai aturan tentang penguatan modal dan likuiditas perbankan global yang 

berfungsi sebagai shock absorber bagi perbankan untuk menghadapi krisis 

keuangan dan tekanan ekonomi. Pada bulan desember 2010 BCBS mengeluarkan 

dua buah dokumen Basel III, yaitu: “Basel III: A global regulatory framework for 

more resilient banks and banking systems (edisi revisi dikeluarkan di bulan Juni 

2011)”, dan “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

standards and monitoring” (Accenture, 2011). 

Menurut The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Basel III 

memiliki dua tujuan utama, yaitu:  

1. Memperkuat aturan tentang permodalan dan likuiditas global melalui 

peningkatan ketahanan sektor perbankan;  

2. Meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menghadapi 

guncangan yang timbul akibat terjadinya krisis keuangan dan tekanan 

ekonomi.  

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, aturan Basel III dibagi menjadi 

tiga bagian utama sebagai berikut:  

1. Pembaruan ketentuan permodalan (terdiri antara lain: kualitas dan 

kuantitas modal, cakupan risiko secara komprehensif, leverage ratio, 
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penyangga konservasi modal (capital conservation buffers), dan 

countercyclical capital buffer, 

2. Pembaruan ketentuan likuiditas (rasio-rasio jangka pendek dan jangka 

panjang), 

3. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peningkatan stabilitas 

sistem keuangan.  

Ketentuan-ketentuan utama dalam paket regulasi Basel III menurut the 

BCBS dapat digambarkan dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.2 
BASEL III Regulatory Framework 

Capital Reform Liquidity Standards Systemic Risk and 
Interconnectedness 

Quality, consistency and  
transparency of capital 
base  

Short term: liquidity  
coverage ratio (LCR)  

Capital incentives for 
using  
central counterparties 
(CCPs) for over the 
counter (OTC) 

Capturing of all risks Long term: net stable  
funding ratio (NSFR)  

Higher capital for systemic  
derivatives  

Controlling leverage  Higher capital for inter  
financial exposures  

Buffers  Contingent capital  
  Capital surcharge for  

systemic banks  
Sumber: KPMG, 2010. 

Secara umum ruang lingkup dokumen Basel III mengenai kewajiban 

modal dan likuiditas global mencakup aspek-aspek sebagai berikut (Bank 

Indonesia, 2012): 

 



26 
 

A. Penguatan Kerangka Permodalan Global  

1. Peningkatan kualitas, konsistensi dan transparansi permodalan 

2. Mengembangkan cakupan risiko 

3. Tambahan persyaratan modal berbasis risiko dengan leverage ratio 

4. Mengurangi procyclicality dan meningkatkan countercyclical buffer 

5. Addressing systemic risk dan keterkaitan antar lembaga keuangan  

B. Standar Likuiditas Global 

1. Liquidity Coverage Ratio (LCR) 

LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap potensi 

kesulitan likuiditas dalam rentang 30 hari dengan memastikan bank 

memiliki aset likuid kualitas tinggi yang memadai. Aset likuid kualitas 

tinggi yang dipersyaratkan harus tidak dijaminkan (unencumbered), 

likuid dalam kondisi pasar yang stress, dan memenuhi syarat 

diagunkan ke bank sentral (central bank eligible 

2. Net Stable Funding Ratio (NSFR) 

NSFR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dalam rentang waktu 

yang lebih lama (1 tahun) dengan menetapkan insentif tambahan 

kepada bank untuk mendanai operasional bank dengan sumber dana 

yang lebih stabil secara berkesinambungan. Dalam NSFR 

diperhitungkan sumber dana yang stabil terhadap profil likuiditas aset 

dan potensi kewajiban likuiditas yang timbul dari transaksi rekening 

administratif dalam waktu lebih satu tahun. 

3. Monitoring Tools 
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Beberapa rasio kuantitatif yang dapat digunakan untuk memonitor 

profil risiko likuiditas bank, antara lain: 

a. Perbedaan jangka waktu kontrak (contractual maturity mismatch).  

b. Konsentrasi dana (concentration of funding). 

c. Ketersediaan aset yang tidak dijaminkan (available unencumbered 

assets). 

d. LCR berdasarkan jenis valuta (LCR by currency) 

e. Rasio lainnya (market-related monitoring tools), antara lain credit 

default swap (CDS). 

2.1.5.1 Kebutuhan Modal Minimum Dan Buffers 

Modal bank terdiri dari  modal inti (Tier 1) termasuk yang mencakup 

modal inti utama (common equity Tier 1/CET1) dan modal inti tambahan 

(additional Tier 1), dan modal pelengkap (Tier 2). 

1.  Modal Inti (Tier 1) termasuk yang mencakup Modal Inti Utama (Common 

Equity Tier 1/CET1) dan Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1). 

a. Modal Inti Utama terdiri dari: 

 Modal disetor berupa saham biasa,  

 Surplus saham (agio saham) yang berasal dari penerbitan instrument 

yang termasuk dalam modal inti utama,  

 Laba ditahan,  

 Akumulasi pendapatan komprehensif lain dan cadangan tambahan 

modal (disclosed reserve), modal saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan anak yang dikonsolidasi oleh bank dan dimiliki oleh pihak 
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ketiga (minority interest) yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan 

dalam modal inti utama. 

b. Modal inti tambahan terdiri dari:  

 Instrumen yang diterbitkan oleh bank yang memenuhi kriteria untuk 

dimasukkan dalam tambahan modal Tier 1 (dan tidak termasuk dalam 

Umum Ekuitas Tier 1). 

 Bursa Surplus (agio saham) yang dihasilkan dari masalah instrumen 

termasuk dalam Tambahan modal Tier 1. 

 Instrumen yang diterbitkan oleh anak perusahaan konsolidasi Bank 

dan dipegang oleh pihak ketiga yang memenuhi kriteria untuk 

dimasukkan dalam tambahan modal Tier 1 dan tidak termasuk dalam 

Ekuitas Tier 1. 

2. Modal Pelengkap (Tier 2).  

Modal Tier 2 terdiri dari : 

 Instrumen yang diterbitkan oleh bank yang memenuhi kriteria untuk 

dimasukkan dalam Tier 2 capital (dan tidak termasuk dalam capital 

Tier 1). 

 Bursa Surplus (agio saham) yang dihasilkan dari masalah  instrumen 

termasuk dalam  modal Tier2. 

 Instrumen yang diterbitkan oleh anak perusahaan konsolidasi Bank 

dan dipegang oleh pihak ketiga yang memenuhi kriteria untuk 

dimasukkan dalam modal Tier 2 dan tidak termasuk dalam modal  Tier 

1. 
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 Upper Tier 2 dan Lower Tier 2 ditiadakan. 

 Selisih nilai Revaluasi Aktiva Tetap dan peningkatan nilai wajar aset 

tetap diakui sebagai komponen modal pelengkap sebesar 45%. 

 Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 

100% dari Modal Inti.  

 Cadangan umum yang dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap 

paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko Kredit–Pendekatan 

Standar 

Modal inti dan modal inti utama minimum yang harus dipenuhi oleh Bank, 

yaitu: 

 Bank wajib menyediakan modal inti utama minimal 4,5% dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR);  

 Bank wajib menyediakan modal inti paling tidak 6% dari ATMR;   

 Bank wajib menyediakan total modal paling sedikit 8% dari ATMR.  

 Bagi bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap 

perusahaan anak, kewajiban menyediakan modal juga berlaku bagi bank 

secara individual dan/atau bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. 

Tambahan modal sebagai penyangga (buffer) merupakan kewajiban 

pembentukan tambahan modal oleh bank di atas kewajiban penyediaan modal 

minimum sesuai profil risiko yang terdiri atas:  

a. Capital Conservation Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai 

penyangga (buffer) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.  
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b. Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi untuk 

mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang 

berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. 

c. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) 

adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif 

terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi 

kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan 

Bank dalam menyerap kerugian.  

Besarnya tambahan modal yang wajib dibentuk oleh Bank adalah sebagai 

berikut:  

a. Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari 

ATMR untuk bank yang tergolong dalam bank umum 

b. Countercyclical Buffer dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai 

dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh Bank; dan  

c. Capital Surcharge untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) 

sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk Bank yang ditetapkan berdampak 

sistemik.  

2.2 Laporan Keuangan Bank  

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dalam proses akuntansi yang 

mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah 

perusahaan. Berikut ini pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 tahun 

2009: 



31 
 

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga 
menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”  

Menurut Fahmi (2011) Laporan keuangan meupakan 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana 

selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan 

tentang kinerja suatu perusahaan”. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang 

transparasi kondisi keuangan Bank perkreditan Rakyat (BPR), setiap Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) (Bank Indonesia, 2013).  

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. 

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas 

publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general 

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal 

adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, 

dan lembaga pemeringkat kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009c) 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan tersebut disusun 

dengan maksud untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakai 

laporan keuangan untuk membantu mereka dalam membuat keputusan ekonomi.  
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Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam SAK ETAP (2009c), 

tujuan laporan keuangan, yaitu: 

“Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan 
arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 
dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam 
posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi 
kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan 
keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 
(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 
yang dipercayakan kepadanya”.  

 Menurut Kasmir (2011), beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan 

laporan keuangan adalah: 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

h. Memberikan informasi keuangan lainnya. 

Sedangkan menurut Kieso et al. (2011) tujuan laporan keuangan adalah untuk: 
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1. Memberikan informasi yang berguna dalam keputusan investasi, kredit, 

dan keputusan serupa yang rasional bagi investor serta kreditur saat ini 

atau potensial dan para pemakai lainnya. 

2. Memberikan informasi yang berguna dalam menilai prospek arus kas, 

jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan. 

3. Menggambarkan dengan jelas sumber daya perusahaan, klaim terhadap 

sumber daya, dan perubahan dalam sumber daya tersebut. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, arus kas perusahaan serta informasi-informasi lain yang 

berkaitan dengan perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan guna 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a. aset 

b. liabilitas 

c. ekuitas 

d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik, dan 

f. arus kas 

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang wajib dipublikasikan oleh BPR menurut peraturan 

Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang transparansi kondisi keuangan 
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Bank Perkreditan Rakyat, terdiri dari  neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

komitmen dan kontijensi. 

1. Neraca  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP), neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang 

menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal 

tertentu – akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009c). 

Laporan ini bisa disusun setiap saat dan merupakan opname situasi posisi 

keuangan pada saat itu.  

Dalam neraca bank, aset dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau 

investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, penempatan 

pada lembaga keuangan, aktiva tetap, maupun aktiva lainnya. 

Utang/kewajiban bank terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman 

antarbank, dana pinjaman dari pihak ketiga nonbank, dan sumber dana 

lainnya. Modal bank terdiri dari setoran pemegang saham, premium atau 

agio saham, pemupukan laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi 

periode berjalan (Rivai, 2013). 

2. Laporan Laba-Rugi 

Dalam SAK ETAP, laporan laba rugi merupakan salah satu elemen 

laporan keuangan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk 

suatu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009c). Penyusunan perhitungan 

laba rugi bank dilakukan dengan menganut konsep konservatisme, yang 

menekankan bahwa pendapatan yang diperhitungkan adalah pendapatan 
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yang benar-benar telah diterima secara efektif, seperti bunga atau 

pendapatan lain yang telah diterima oleh bank dari nasabah secara tunai 

atau atas beban giro nasabah yang saldonya masih mencukupi. Perlakuan 

terhadap biaya operasional dan non-operasional dilakukan dengan 

menggunakan prinsip accrual basis, yaitu biaya yang akan dibayar di 

masa yang akan datang sudah diperhitungkan sebagai komponen yang 

dikeluarkan (Rivai, 2013). 

3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

Menurut surat edaran Bank Indonesia No.15/29/DKBU Pengungkapan 

komitmen, terdiri dari pengungkapan kontrak atau perjanjian yang 

menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, 

misalnya perjanjian pemberian kredit atau pinjaman. Hal-hal yang perlu 

diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, 

periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah 

terealisasi, serta sanksi; dan uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan 

persyaratan komitmen. 

Pengungkapan kontinjensi, terdiri dari pengungkapan perkara atau 

sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada 

masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain 

meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar 

belakang perkara, pokok dan status perkara, putusan pengadilan, dan 

probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan 

berdasarkan prinsip manajemen risiko; uraian singkat mengenai peraturan 
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pemerintah yang mengikat dan dampaknya, seperti masalah 

ketenagakerjaan; dan uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang 

meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, 

jumlah pokok, denda, dan sikap BPR terhadap ketetapan atau tagihan 

pajak, misalnya: mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain. 

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Menurut pendapat Kieso et al. (2011) informasi akuntansi yang bisa 

digunakan serta bermanfaat bagi penggunanya harus memiliki karakteristik 

kualitatif seperti berikut: 

1. Kualitas Fundamental (Fundamental Quality) 

a. Relevan (Relevant) 

Informasi akuntansi yang relevan harus mampu membuat pengambil 

keputusan mengambil keputusan yang berbeda dan sesuai dengan 

informasi tersebut. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan ketika 

memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi ataupun keduanya. 

1) Nilai Prediktif (Predictive Value) 

Dinyatakan bahwa informasi keuangan dalam laporan keuangan 

membantu pengguna dalam meramalkan kejadian-kejadian di masa 

yang akan datang. 

2) Nilai Konfirmasi (Confirmatory Value) 

Informasi keuangan yang relevan mampu membantu pengguna 

menegaskan ataupun memperbaiki kejadian sebelumnya, tindakan 
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menegaskan ataupun mengubah berdasarkan evaluasi yang telah ada 

sebelumnya. 

b. Representasi yang Terpercaya (Faithful Representation) 

Representasi yang terpercaya mempunyai maksud bahwa angka, jumlah 

yang tercantum serta deskripsi sesuai dengan dengan apa yang benar-benar 

ada dan terjadi. Representasi yang terpercaya merupakan keharusan karena 

sebagian besar pengguna tidak memiliki waktu atau keahlian untuk 

mengevaluasi konten faktual dari sebuah informasi. 

1) Kelengkapan (Completeness) 

Kelengkapan berarti semua informasi yang dibutuhkan untuk 

representasi yang terpercaya telah dihasilkan. Kelalaian dapat 

menyebabkan informasi menjadi salah atau menyesatkan dan dengan 

demikian tidak akan bermanfaat bagi pengguna dari laporan keuangan. 

2) Netral (Neutrality) 

Perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung suatu 

pihak yang berkepentingan atas yang pihak yang lain. Informasi yang 

tidak bias harus menjadi pertimbangan utama. 

3) Terlepas dari Kesalahan (Free from Error) 

Informasi keuangan yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat 

untuk representasi yang terpercaya dari sebuah unit keuangan. 

Informasi tersebut akan lebih terpercaya untuk digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 
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2. Peningkatan Kualitas (Enhancing Qualities) 

a. Dapat Dibandingkan (Comparability) 

Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara serupa pada 

perusahaan yang berbeda harus bisa dibandingkan. Hal ini 

memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasikan persamaan dan 

perbedaan yang ada dalam kejadian ekonomi antara perusahaan yang 

satu dengan yang lainnya. 

b. Dapat Diverifikasi (Verifiability) 

Hal ini terjadi ketika pengukuran secara independen, dengan 

menggunakan metode yang sama, menghasilkan hasil yang sama. 

Ketika sebuah informasi keuangan diukur hal tersebut bisa diverifikasi 

dan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. 

c. Tepat Waktu (Timeliness) 

Ketepatan waktu memliki arti bahwa informasi tersedia untuk 

pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 

d. Dapat Dipahami (Understandability) 

Suatu laporan keuangan yang baik memiliki manfaat dapat dimengerti 

oleh penggunanya dan hal tersebut akan bisa terwujud jika isi dari 

laporan akuntansi tersebut disesuaikan dengan standar yang berlaku 

sehingga pihak yang melihat dapat secara cepat memahami informasi 

tersebut. 
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2.2.5 Pengguna Laporan Keuangan 

Pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Menurut Irawati 

(2006) pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang berasal 

dari internal dan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang berasal 

dari internal perusahaan adalah sebagai berikut :  

a.  Pemilik perusahaan  

Yang berkepentingan terhadap keamanan modal yang dikelola 

manajemen adalah pemilik perusahaan, dan pemilik perusahaan dapat 

memutuskan apakah perlu diadakan pembagian dividen atau tidak. 

b. Manajemen perusahaan  

Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah manajemen 

perusahaan, karena manajemen akan dilihat hasil kinerjanya melalui 

laporan keuangan yang dihasilkan selama satu periode. 

2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang berasal 

dari eksternal perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Investor  

Investor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam 

rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. 

b. Kreditor  

Kreditor  berkepentingan untuk mengevaluasi kredit yang diberikan 

terhadap laporan keuangan. Apakah perusahaan tersebut mempunyai 
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kemampuan yang cukup baik dalam membayar pinjaman-pinjamannya 

baik jangka pendek maupun jangka panjang atau dengan kata lain 

bagaimana tingkat likuiditas perusahaan selama satu periode. 

c. Pemerintah  

Pemerintah berkepentingan terhadap pembayaran pajak perusahaan. 

Sebagai pendapatan bagi pemerintah. 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008) pengguna 

laporan keuangan antara lain meliputi deposan, kreditur, pemegang saham, 

otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, lembaga penjamin simpanan, 

dan masyarakat. 

Para pengguna laporan keuangan memiliki kepentingannya masing-masing 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut umumnya 

digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan selama periode yang 

bersangkutan sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengambil 

keputusan terhadap rencana selanjutnya.  

2.2.6 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Keterbatasan laporan keuangan menurut Fahmi (2011): 

a. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi. 
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b. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. 

c. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

d. Akuntansi hanya melaporkan infomasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu 

mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang 

material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

e. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; 

bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 

mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternative yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

f. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis sutau 

peristiwa/ transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) (substance 

over form).Laporan keuangan disusun dengan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan. 

g. Adanya berbagai alternatif metode akuntansiyang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesan antar perusahaan. 

h. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 
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2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur perlu 

dilakukan bagi para pemakai laporan keuangan yang berkeinginan untuk 

mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan.  Dengan tujuan agar hasil yang 

diperoleh dapat dijadikan sebagai pendukung dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi dimasa yang akan datang. Wild, et al (2008) memberikan 

definisi analisis laporan keuangan  sebagai berikut:  

“Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi 
dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan 
data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan 
yang bermanfaat dalam analisis bisnis”.  

Harahap (2013) mendefinisikan analisis laporan keuangan  sebagai 

berikut:  

“Analisis laporan keuangan adalah 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 non-kuantitatif dengan tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 
dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan analisis laporan 
keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan 
atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis 
selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin 
dicapai”. 

Analisis laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai suatu alat yang 

dapat digunakan untuk memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam 

laporan keuangan yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara 

satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. 
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2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

Informasi dalam laporan keuangan merupakan informasi yang penting 

bagi pengguna laporan keuangan dalam suatu pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut Harahap (2013) tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:  

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 di balik laporan keuangan 

(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).  

6. 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.  

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

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.  
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8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar 

ideal.  

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 di 

masa yang akan datang. 

Tujuan dari Analisis Laporan keuangan menurut Prastowo dan Juliaty 

(2008) yaitu:  

a. Screening. Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis laporan 

keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau 

merger.  

b. Forecasting. Analisis dilakukan untuk meramalkan kondisi dan kinerja 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang.  

c. Diagnosis. Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, 

atau masalah lain.  

d. Evaluation. Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen operasi 

atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. 

Dari semua tujuan tersebut yang terpenting dari analisis laporan keuangan 

adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

murni, terkaan, dan intuisi, serta mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian pada setiap proses pengambilan keputusan. 
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2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan  

Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai informasi 

dalam laporan keuangan, maka dalam suatu analisis laporan keuangan harus 

menggunakan suatu metode dan teknik agar dicapai tujuan yang diharapkan. 

Secara umum, menurut Prastowo dan Juliati (2008), metode analisis dalam 

laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni :  

1. Metode analisis horizontal  (dinamis), adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut 

metode analisis horizontal karena karena analisis ini membandingkan pos yang 

sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis yang dinamis 

karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). Teknik-teknik 

analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknis analisis 

perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan penggunaan dana, 

analisis perubahan laba kotor.  

2. Metode analisis vertikal (statis), adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, 

yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada 

laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang sama. Oleh karena 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan 

keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis 

karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) yang sama. Teknik-teknik analisis yang termasuk pada 
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klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis persentase per komponen, 

(common-size), analisis ratio, dan analisis impas.”  

Menurut Harahap (2013) teknik dalam analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode komparatif 

Melakukan perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya yang relevan 

dan bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun hubungannya. 

2. Tren analysis-horizontal 

Rasio adalah gambaran situasi perusahaan pada suatu waktu tertentu dan dari 

gambaran ini sebenarnya dapat kita bayangkan kecenderungan (tren) situasi 

perusahaan di masa yang akan datang melalui gerakan yang akan terjadi pada 

masa lalu sampai masa kini. 

3. Membuat laporan keuangan dalam bentuk Common Size Financial Statement, 

atau bentuk sederhana (awam) 

Metode ini merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan 

dalam bentuk persentasi. Persentasi itu biasa dikaitkan dengan suatu jumlah 

yang dinilai penting misalnya aset untuk neraca, penjualan untk laba rugi. 

4. Metode indeks time series 

Dalam metode ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversikan 

angka-angka laporan keuangan. Biasanya ditetapkan tahun dasar yang diberi 

indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini, dibuat indeks tahun-tahun lainnya 

sehingga dapat dibaca dengan mudah perkembangan angka-angka laporan 

keuangan perusahaan tersebut pada periode lain. 
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5. Analisis rasio 

Rasio laporan keuangan adalah perbandingan antara pos-pos tertentu dengan 

pos lain yang memiliki hubungan yang signifikan (berarti). Misalnya antara 

pos penjualan dengan biaya penjualan memiliki hubungan yang signifikan.  

6. Teknik analisis lain, seperti; 

a. Analisis sumber dan penggunaan dana 

Dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan dua periode. Laporan 

ini dibandingkan dan dilihat mutasinya. Setiap mutasi mempengaruhi pos 

lainnya.  

b. Analisis break even 

Analisis break even sering digunakan dalam perencanaan keuanga. 

Namun tidak berarti rumus itu tidak dapat digunakan dalam hal yang lain 

misalnya dalam analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan 

keuangan kita dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui 

hubungan antara penjualan, biaya, dan laba; struktur biaya tetap dan 

variabel; kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi 

biaya tetap; kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas 

dimana perusahaan ridak mengalami laba dan rugi. 

c. Analsisis laba kotor (gross profit) 

Analsisis laba kotor lazim digunakan dalam perencanaan keuangan atau 

budgeting. Analisis ini menggunakan data penjualan, biaya variabel 

(harga pokok produksi), dan laba kotor. 

7. Analisis hubungan (Analytical review) 
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Analisis hubungan lazim dikenal dalam ilmu auditing atau pemeriksaan. 

Teknik ini dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan 

cara melihat hubungan antara satu pos dengan pos lainnya dilihat secara 

rasional. 

8. Model Analisis: Prediksi atau Rating 

Beberapa model prediksi yang dikenal adalah: 

a. Bond Rating 

Ini digunakan untuk menghitung peringkat obligasi yang dipasarkan di 

pasar modal. Peringkat ini dikategorikan berturut-turut, misalnya dalam 

bentuk AAA, AA, A, BBB, BB,B dan seterusnya. 

b. Bankruptcy model 

Model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan 

bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi dengan rasio keuangan 

maka akan diketahui angka tertentu yang akan menjadi bahan untuk 

memprediksi kapan kemungkinan suatu perusahaan akan bangkrut. 

c. Net cash flow prediction model 

Model ini didesain untuk mengetahui berapa besar arus kas masuk bersih 

perusahaan tahun depan. 

d. Take off prediction model 

Model ini dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan 

perusahaan ini akan diambil alih oleh perusahaan lainnya. 
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2.4 Analisa Rasio Keuangan  

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan  

Analisis rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan 

yang sangat popular dan banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang 

ditunjukan oleh pos-pos atau sekelompok dari pos dari suatu daftar neraca dan 

laba rugi perusahaan disuatu saat tertentu. Alat analisa berupa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan terutama apabila rasio 

tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Namun, rasio bukanlah merupakan alat yang pasti untuk memberikan jalan keluar 

dari masalah financial yang dihadapi perusahaan. 

Menurut Sugiono dan Untung (2008), analisis rasio keuangan adalah suatu 

angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. 

Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana.  

Menurut Riyanto (2008), rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi empat 

kategori: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan pada saat ditagih. Yang termasuk dalam rasio likuiditas adalah: 
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a. Rasio lancar (current ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya (kewajiban 

lancar) dengan menggunakan aktiva lancar. 

b. Rasio cepat (quick ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya yang likuid, yaitu aktiva lancar diluar 

perusahaan. 

c. Rasio modal kerja terhadap total aktiva (working capital to total assets 

ratio) menunjukkan kemampuan potensi cadangan kas yang ada akibat 

selisih yang terjadi antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

(kewajiban lancar). 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki, atau dengan kata lain sejauh 

mana efektifitas penggunaan asset dengan melihat tingkat aktivitas asset. 

Yang termasuk dalam rasio aktivitas diantaranya: 

a. Rasio periode pengumpulan piutang digunakan untuk mengetahui 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi 

uang tunai. 

b. Rasio tingkat perputaran piutang digunakan untuk mengukur berapa 

kali tingkat perputaran piutang dalam satu tahunnya. 

c. Rasio tingkat perputaran persediaan, yaitu menunjukkan lamanya dana 

tertanam dalam persediaan.  
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d. Rasio tingkat perputaran aktiva tetap menunjukkan sejauh mana 

efektifitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi 

rasio berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya. 

3. Rasio rentabilitas atau profitabilitas 

Rasio rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemamuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang termasuk dalam 

rasio rentabilitas atau profitabilitas diantaranya: 

a. Marjin laba kotor mencerminkan mark-up terhadap harga pokok 

penjualan selain mencerminkan kemampuan manajemen untuk 

meminimalisasi harga pokok penjualan dalam hubungannya dengan 

penjualan yang dilakukan perusahaan. 

b. Marjin laba usaha mencerminkan kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba setelah beban operasi atau usaha dan harga pokok 

penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan. 

c. Marjin laba bersih mencerminkan kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan laba setelah harga pokok penjualan, beban operasi atau 

usaha, beban lain-lainnya dan pajak dalam hubungannya dengan 

penjualan. 

d. Return On Investment (ROI) mencerminkan kemampuan manajemen 

dalam mengukur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai 

laba bersih yangdiinginkan.  

4. Rasio Leverage atau Solvabilitas  
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Rasio Leverage atau Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. 

Yang termasuk dalam rasio leverage atau solvabilitas diantaranya: 

a. Rasio Hutang (debt ratio) mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

b. Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memnuhi semua total kewajibannya 

dengan menggunakan modal sendiri. 

c. Time interest earned ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayarhutang bunga dengan laba sebelum bunga dan pajak atau 

dengan kata lain seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang 

tersedia untuk menutup beban bunga. 

d. Rasio kewajiban lancar terhadap total aktiva mengukur berapa besar 

total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban lancar. 

e. Rasio kewajiban tidak lancar terhadap total aktiva mengukur berapa 

besar total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban bukan 

lancar. 

2.4.2 Keunggulan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2013) analisis rasio memiliki keunggulan dibanding 

teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah: 

1. rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 
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2. merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. mengetahui posisi perusahaan di tengah industry lain. 

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

keputusan dan model prediksi (Z-score). 

5. menstandarisir size perusahaan. 

6. lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodic atau time series.  

7. lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

Disamping keunggulan yang dimilki analisis rasio, teknik ini juga 

memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan analisis rasio menurut 

Harahap (2013), adalah: 

1. kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdapak pada angka rasio. 
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d. Metode pencatatan yang etrgambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda.  

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio.  

4. Sulit jika data yang tersedia tidak singkron. 

5. Dua perusahan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan. 

 

2.5 Kebangkrutan  

2.5.1 Pengertian Kebangkrutan  

Kebangkrutan perusahaan biasanya diawali dengan kesulitan keuangan 

(financial distress). Kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada masa jatuh tempo yang 

menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Ashari dan Darsono, 2005). 

Kebangkrutan merupakan suatu kondisi dimana perusahaan tidak mampu 

lagi untuk menjalankan opersi perusahaan dengan baik karena kesulitan keuangan 

yang dialami perusahaan tersebut. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk 

memperoleh peringatan awal kebangkrutan (tanda-tanda awal kebangkrutan). 

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

pihak manajemen, karena dapat melakukan perbaikan sejak awal (Hanafi, 2008). 

Jerold dan Ross (1968) mendefinisikan kebangkrutan sebagai berikut: 
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“Corporate bankcrupties are proceedings which are undertaken under 

bankruptcy laws when a corporation is unable to pay or reach agreement 

with its creditors outside of court (warner)”. 

Dari pengertian Jerold dan Ross (1968) dikatakan bahwa perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan adalah proses yang dilakukan di bawah undang-undang 

kepailitan ketika sebuah perusahaan tidak mampu membayar atau mencapai 

kesepakatan dengan kreditur di luar pengadilan (warner).  

White, Sondhi dan Fried (2003) mendefinisikan kebangkrutan sebagai 

berikut: 

“Suatu ketidakpastian akan kemampuan perusahaan untuk meneruskan 

operasinya jika kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dibawah 

level minimum tertentu”. 

Menurut SK Direksi BI No. 32/53/KEP DIR tanggal 14 Mei 1999, 

likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai 

akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Sedangkan 

pencabutan izin usaha dalam proses likuidasi perbankan oleh Bank Indonesia 

dilakukan apabila: 

1. Tindakan penyelamatan yang telah dilakukan belum cukup untuk 

menguasi kesulitan yang dialami bank. 

2. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat 

membahayakan system perbankan nasional. 

3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank tersebut. 
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Kebangkrutan tidak muncul secara tiba-tiba dalam perusahaan. 

Kebangkrutan dapat disimpulkan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana 

perusahaan mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada 

saat jatuh tempo, atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya 

sendiri ataupun masalah lainnya sehingga perusahaan tersebut tidak mampu untuk 

meneruskan operasinya yang  mengakibatkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai 

oleh perusahaan tersebut, tidak bisa dicapai.  

2.5.2 Faktor Penyebab Kebangkrutan 

Menurut Darsono dan Ashari (2005), terdapat dua faktor penyebab 

kebangkrutan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen 

perusahaan (Darsono dan Ashari, 2005). Faktor-faktor ini biasanya 

merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa yang 

lalu dan kegagalan menajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang 

diperlukan, seperti: 

a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan 

sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran 

sampai akhirnya tidak dapat membayar. 

b. Manajemen yang tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya 

kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. 
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c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dimana sering dilakukan oleh 

karyawan, bahkan manajemen puncak sekalipun sangat merugikan 

apalagi yang berhubugan dengan keuangan perusahaan. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung 

dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro (Darsono 

dan Ashari, 2005) 

a. Sektor pelanggan 

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, untuk 

menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, 

menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan 

dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.  

b. Sektor pemasok 

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena 

kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan 

pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok ini berhubungan 

dengan perdagangan bebas.  

c. Sektor pesaing  

Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk 

pesaing lebih diterima dimasyarakat, maka perusahaan akan kehilangan 

konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan 

perusahaan.  
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2.5.3 Model Prediksi Kebangkrutan 

Informasi mengenai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan akan 

bermanfaat bagi banyak pihak, terutamapada kreditur dan investor. Selain itu, 

prediksi kebangkrutan juga berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-

pihak tentang kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan 

keuangan atau tidak di masa mendatang. Maka dari itu, diperlukan suatu alat atau 

model prediksi yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi 

kebangkrutan perusahaan.  

Para ahli banyak melakukan studi dalam upaya menciptakan berbagai 

model prediksi keuangan. Mereka  moncoba melakukan peramalan – peramalan 

dengan menggunakan  berbagai rumus dan model dengan bahan rasio laporan 

keuangan. Model-model tersebut adalah sebagai berikut: 

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

Edward I. Altman (1968) menggunakan metode imultiple discriminant 

analysis (MDA), untuk mengembangkan suatu model prediksi dengan tingkat 

akurasi yang tinggi. Penelitian ini menggunakan sampel 66 perusahaan, yang 

terbagi menjadi 33 perusahaan gagal dan 33 perusahaan sukses. Hasil studi 

Altman ternyata mampu memperoleh tingkat keakurasian mencapai 95%. 

Hasil penelitian yang dikembangkan oleh Altman pertama kali, yaitu: 

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0,6X4 + 1.0X5 

Keterangan:    
Z  =  Bankruptcy index 
X1 = Modal kerja terhadap total aset (Working Capital to Total Assets) 
X2 =  Laba yang ditahan terhadap total aset (Retained Earnings to Total 

Assets) 
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X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aset (Earnings 
Before Interest and Taxes to Total Assets) 

X4 = Nilai modal sendiri terhadap nilai buku dari hutang (Market Value 
Equity to Book Value of Total Debt) 

X5 = Penjualan terhadap total aset (Sales to Total Assets) 

 
2. Springate Model (Canadian-1978) 

Model ini dikembangkan oleh Gordon L.V. Springate tahun 1978. Dengan 

mengikuti proseduryang dikembangkan oleh Altman, Springate menggunakan 

step-wise multiple discriminante analysis untuk memilih empat dari 19 rasio 

keuangan yang popular sehingga dapat membedakan antara perusahaan yang 

berada dalam zona bangkrut atau zona aman. Model ini dapat digunakan 

untuk memprediksi kebangkrutan dengan tingkat keakurasian 92,5%.  Model 

Springate ini memiliki rumus sebagai berikut: 

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

Z<0.862; diklasifikaasikan perusahaan gagal 

Keterangan:    

A = Working Capital / Total Assets 
B = Retained Earnings / Total Assets 
C = EBIT / Total Assets 
D = Market Value Equity / Book Value of Total Liabilities 
 

3. Zmijewski Model (1983) 

Zmijewski (1983) melakukan perluasan studi dalam prediksi kebangkrutan 

dengan menambah validitas rasio keuangan sebagai alat deteksi kegagalan 

keuanngan perusahaan. Menurut Hadi (2008), Zmijewski menggunakan 

analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu 
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perusahaan untuk model prediksinya. Dalam penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 75 perusahaan yang bangkrut, serta 3573 perusahaan sehat 

selama tahun 1972 sampai dengan 1978. Model yang berhasil dikembangkan, 

yaitu:  

X = -4,3 – 4,5X₁ + 5,7X₂ - 0,004X₃ 

Keterangan: 

X₁ = Return On Asset atau Return On Investment 
X₂ = Debt Ratio 
X₃ = Current Ratio 
 

4. Fulmer Model (U.S. – 1984) 

Fulmer (1984) menggunakan step-wise multiple discriminate analyses untuk 

mengevaluasi 40 rasio keuangan yang menerapkan pada 60 sampel 

perusahaan, 30 gagal dan 30 sukses. Rata-rata aktiva pada perusahaan sebesar 

$445,000. Fulmer melaporkan 98% tingkat keakurasian dengan 

mengklasifikasikan perusahaan pada satu tahun periode kegagalan dan 81% 

tingkat keakurasian lebih dari satu tahun periode bangkrut. 

Model ini menggunakan cara: 

H = 5.528(V1) + 0.212(V2) + 0.073(V3) + 1.270(V4)− 0.120(V5)

+ 2.335(V6) + 0.575(V7) + 1.0833(V8) + 0.894(V9)

− 6.075 

H < 0; diklasifikasikan perusahaan gagal 

Keterangan: 
V1 = Retained Earnings / Total Assets 
V2 = Sales / Total Assets 
V3 = EBT / Equity 
V4 = Cash Flow / Total Debt 
V5 = Debt / Total Assets 
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V6 = Current Liabilities / Total Assets 
V7 = Log Tangible Total Assets 
V8 =Working Capital / Total Debt 
V9 = Log EBIT / Interest 

 

2.6 Model Altman  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis 

rasio keuangan dalam memprediksi kegagalan atau kebangkrutan perusahaan. 

Salah satu studi tentang prediksi ini adalah Multiple Discriminant Analysis yang 

telah dilakukan oleh seorang professor dari Universitas New York yang bernama 

Altman, Edward I. Penelitian yang dilakukan oleh Altman (1968) telah 

mengkombinasikan bebrapa rasio menjadi model prediksi dengan teknik statistik 

yaitu analisis diskriminan yang dianggap memiliki nilai paling penting dalam 

mempengaruhi suatu kejadian, lalu mengembangkannya dalam suatu model 

dengan maksud untuk memudahkan menarik kesimpulan dari suatu kejadian.  

Dengan berdasarkan penelitian analisa diskriminan, Altman melakukan 

penelitian untuk mengembangkan model baru untuk memprediksikan 

kebangkrutan perusahaan dengan istilah Z-Score. Model yang dinamakan z-score 

dalam bentuk aslinya adalah model linier dengan rasio keuangan yang diberi 

bobot untuk memaksimalkan kemampuan model tersebut dalam memprediksi  

kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-Score untuk memprediksi 

kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah multivariate formula yang 

digunakan untuk mengukur kesehatan dari sebuah perusahaan.  

Dalam menyususn model Z-score Altman menggunakan sampel 66 

perusahaan manufaktur terbuka (public firm) periode 1960-1965 yang terbagi dua 



62 
 

masing-masing 33 perusahaan manufaktur yang bangkrut dan 33 perusahaan yang 

tidak bangkrut. Altman menyusun 22 rasio keuangan yang paling memungkinkan 

dan mengelompokkannya dalam lima kategori yaitu, likuiditas, profitabilitas, 

leverage, solvabilitas dan kinerja.  

Menurut White, Sondi and Fried (2003) penggunaan model Altman 

sebagai salah satu pengukuran kinerja kebangkrutan tidak bersifat tetap atau 

stagnan melainkan berkembang dari waktu kewaktu dimana pengujian dan 

penemuan model terus diperluas oleh Altman hingga penerapannya tidak hanya 

pada perusahaan manufaktur publik saja tapi sudah mencakup perusahaan 

manufaktur non publik, perusahaan non manufaktur, dan perusahaan obligasi 

korporasi. Berikut perkembangan model Altman:  

a. Model Altman Pertama 

Persamaan kebangkrutan yang pertama ditujukan untuk memprediksi 

sebuah perusahaan publik manufaktur.  Persamaan dari model Altman pertama, 

yaitu:  

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

Keterangan:    

Z  =  Bankruptcy index 

X1 = Modal kerja terhadap total aset (Working Capital to Total Assets) 

X2 =  Laba yang ditahan terhadap total aset (Retained Earnings to Total 
Assets) 

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aset (Earnings 
Before Interest and Taxes to Total Assets) 

X4 = Nilai modal sendiri terhadap nilai buku dari hutang (Market Value 
Equity to Book Value of Total Debt) 
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X5 = Penjualan terhadap total aset (Sales to Total Assets) 

Nilai Z-score akan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan manufaktur 

yang dibagi menjadi bebrapa tingkatan, yaitu: 

1. Apabila perusahaan memperoleh Z-score lebih kecil dari 1.81 (Z<1,81), ini 

berarti perusahaan mengalamai kesulitan keuangan dan potensial bangkrut. 

2. Apabila diperoleh Z-Score antara 1.81 sampai 2.99 (1.81<Z≥2.99), maka 

perusahaan berada pada daerah abu-abu grey area. Pada grey area ini ada 

kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau mungkin 

pula tidak. 

3.  Apabila diperoleh Z-Score lebih besar dari 2.99 (Z>2.99),ini berarti 

perusahaan berada dalm keadaan sehat sehingga kemungkinan perusahaan 

mmengalami kebangkrutan sangat kecil.  

Hasil perhitungan nilai Z-Score bisa dijelaskan dengan tabel sebagai  berikut:  

Tabel 2.3 
Kriteria Kebangkrutan Model Altman Pertama 

Z-Score Indikasi 

풁 < 1,8 Bangkrut 

ퟏ,ퟖ ≤ 풁 ≥ ퟐ,ퟗ Grey Area / Zona of ignorance 

풁 > 2,9 Sehat 

Sumber: modifikasi Altman (2000) 

b. Model Altman Revisi 

Pada tahun 1983, Altman melakukan revisi persamaan yang telah dibuat 

pada tahun 1968. Revisi yang dilakukan oleh Altman ini merupakan penyesuaian 

yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk 
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perusahaan manufaktur yang go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk 

perusahaan-perusahaan di sektor swasta. 

Dalam persamaan terbarunya, Altman merubah salah satu variabel yang 

digunakan. Altman mengubah variable X4 yang semula merupakan perbandingan 

nilai pasar sendiri terhadap nilai buku dari hutang, menjadi perbandingan nilai 

pasar saham biasa dan preferen terhadap nilai buku total hutang (Altman, 2000). 

Persamaan model revisi ini adalah: 

Z′ = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,017X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

Keterangan:    

Z  =  Bankruptcy index 

X1 = Modal kerja terhadap total aset (Working Capital to Total Assets) 

X2 =  Laba yang ditahan terhadap total aset (Retained Earnings to Total 
Assets) 

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aset (Earnings 
Before Interest and Taxes to Total Assets) 

X4 = Nilai buku ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (Book Value Equity 
to Book Value of Total Debt) 

X5 = Penjualan terhadap total aset (Sales to Total Assets) 

Kriteria yang digunakan dalam persamaan model revisi ini, yakni:  

1. Apabila perusahaan yang mempunyai nilai Z’  kurang dari 1,20 (Z’<1,23), 

maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut 

2. Apabila nilai Z’ antara 1,23 sampai 2,9 (1,23≤Z’≥2,9) diklasifikasikan 

sebagai perusahaan pada grey area (tidak dapat menentukaan sehat atau 

bangkrut).  

3. Apabila nilai Z’  lebih besar dari 2,9 (Z‘>2,9), maka diklasifikasikan 

sebagai perusahaan sehat. 
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Hasil perhitungan nilai Z-Score bisa dijelaskan dengan tabel sebagai  berikut:  

Tabel 2.4 
Kriteria Kebangkrutan Model Altman Revisi 

Z-Score Indikasi 

풁′ < 1,23 Bangkrut 

ퟏ,ퟐퟑ ≤ 풁′ ≥ ퟐ,ퟗ Grey Area / Zona of ignorance 

풁′ > 2,6 Sehat 

Sumber: modifikasi Altman (2000) 

c. Altman Modifikasi 

Seiring dengan berjalannnya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai 

jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi modelnya agar dapat 

diterapkan pada semua perusahaan, sepeti manufaktur, non manufaktur, dan 

perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (emerging market). Dalam 

model ini, variabel X5 (sales/total asset) dihilangkan karena salah satu unsurnya, 

yaitu tingkat penjualan, diyakini sangat dipengaruhi oleh jenis industry 

perusahaan. Model Altman modifikasi yang terakhir ini The Four Variable Model 

atau Z’’ (Z double prime). Model altman modifikasi inilah yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Berikut persamaan Z-Score Altman yang di Modifikasi: 

Z" = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

Keterangan: 

Z” = bankrupcy index 
X1 = working capital/total asset 
X2 = retained earnings / total asset 
X3 = earning before interest and taxes/total asset 
X4 = book value of equity/book value of total debt 

Kriteria untuk persamaan model modifikasi ini, yakni: 
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1. Apabila perusahaan memperoleh nilai Z-Score lebih kecil dari 1,10 

(Z”<1,10), ini berarti perusahaan mengalamai kesulitan keuangan dan 

potensial bangkrut. 

2. Apabila diperoleh nilai Z-Score antara 1,10 sampai 2,60 (1,10≤Z”≥2,60), 

maka perusahaan berada pada daerah abu-abu grey area. Pada grey area ini 

ada kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau mungkin 

pula tidak. 

3.  Apabila diperoleh nilai Z-Score lebih besar dari 2,60 (Z”>2,60), ini berarti 

perusahaan berada dalm keadaan sehat sehingga kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan sangat kecil. 

Hasil perhitungan nilai Z-Score bisa dijelaskan dengan tabel sebagai  berikut:  

Tabel 2.5 
Kriteria Kebangkrutan Model Altman Modifikasi 

Z-Score Indikasi 

Z” < 1,10 Bangkrut 

1,10 ≤ Z” ≥ 2,60 Grey Area / Zona of ignorance 

Z” > 2,60 Sehat 

Sumber: modifikasi Altman (2000) 

2.6.1 Rasio-rasio Prediktor Kebangkrutan dalam Metode Z-Score Altman 

Penelitian yang dilakukan oleh Altman dengan metode multivariate 

discriminant analisys, menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai indikasi adanya 

kebangkrutan dan ketidakbangkrutan. Rasio-rasio keuangan yang di gunakan 

dalam penelitian tersebut diantaranya adalah Working Capital to Total Assets, 
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Retained Earnings to Total Assets, Earnings Before Interest and Tax to Total 

Assets, Book Value of Equity to Book Value of Total Debt  (Altman, 2000). 

2.6.1.1 Working Capital To Total Assets (X1) 

 Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan 

utang lancar (Harahap, 2013). Menurut Altman (1968) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa:  

“Working capital to total assets is  frequently found in studies of corporate 
problems, is a measure of the net liquid assets of the firm relative to the 
total capitalization. Working capital is defined as the difference between 
current assets and current liabilities. Liquidity and size characteristics are 
explicitly considered. Ordinarily, a firm experiencing consistent operating 
losses will have shrinking current assets in relation to total assets.” 

Dari penelitian yang dilakukan Altman (1968) dikatakan bahwa Modal 

kerja/rasio total aset, sering ditemukan dalam studi masalah perusahaan,  

adalah ukuran dari aset likuid bersih relatif perusahaan terhadap total kapitalisasi. 

Modal kerja didefinisikan sebagai selisih antara aktiva lancar dan kewajiban 

lancar. Likuiditas dan ukuran karakteristik secara eksplisit dipertimbangkan. 

Biasanya, perusahaan mengalami kerugian operasi yang konsisten akan menyusut 

aktiva lancar sehubungan dengan total aset.  

Adapun rumus dari modal kerja bersih (Fahmi, 2011) : 

Working capital = current assets – current liabilities 

Working Capital merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Rasio 

likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka 
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pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2011). Jika dikaitkan dengan indikator 

kebangkrutan, maka indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

masalah pada tingkat likuiditas perusahaan adalah indikator internal seperti 

ketidakcukupan kas, utang yang membengkak, dan beberapa indikator lainnya. 

푊표푟푘푖푛푔 퐶푎푝푖푡푎푙 푡표 푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡푠 (푋 ) =
Current Asset − Current Liabilities

푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡  

2.6.1.2 Retained Earning to Total Assets (X2) 

Altman (1968) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai rasio retained 

earnings sebagai berikut: 

“Retained earnings to to total assets is this measure of cumulative 
profitability over time was cited earlier as one of the "new" ratios. The age 
of a firm is implicitly considered in this ratio. For example, a relatively 
young firm will probably show a low RE/TA ratio because it has not had 
time to build up its cumulative profits. Therefore, it may be argued that the 
young firm is somewhat discriminated against in this analysis, and its 
chance of being classified as bankrupt is relatively higher than that of 
another older firm, ceteris paribus”. 

 Dari penjelasan Altman (1968) tersebut dikatakan bahwa ukuran waktu 

probabilitas kumulatif ini sebelumnya dikutip sebagai salah satu rasio “baru”. 

Umur perusahaan secara implisit dipertimbangkan dalam rasio. Sebagai contoh 

sebuah perusahaan yang relatif muda mungkin akan menunjukkan rasio RE/TA 

rendah karena tidak memiliki waktu untuk membangun laba ditahan. Oleh karena 

itu, perusahaan yang masih relatif muda agak didiskriminasi dengan analisis ini 

dan peluang untuk diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tergolong berpotensi 

bangkrut lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama beroperasi, 

ceteris paribus. 



69 
 

Ashari dan Darsono (2005) mendefinisikan rasio retained earnings sebagai 

berikut: 

“Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan dan rasio ini dapat 

diperbandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku.” 

Sedangkan Prastowo dan Juliaty (2008) mendefinisikan retained earnings 

sebagai berikut: 

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktivanya untuk memperoleh laba.” 

Rumus dari Retained Earnings to Total Assets (Fahmi, 2011): 

푅푒푡푎푖푛푒푑 퐸푎푟푛푖푛푔푠 푡표 푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡푠 (푋 ) =
푅푒푡푎푖푛푒푑 퐸푎푟푛푖푛푔푠

푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡  

2.6.1.3 Earning Before Interest and Tax to Total Assets (X3) 

Rasio earning before interest and tax to total assets menunjukkan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum 

dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio 

ini semakin baik (Harahap, 2013).  

Menurut Helfert (1997) definisi dari earning before interest and tax adalah 

sebagai berikut : 

“Pendapatan operasi untuk satu periode akuntansi dikurangi seluruh biaya 

operasi, yang mencakup harga pokok produksi”. 

Penelitian yang dilakukan Altman (1968) dalam mendefinisikan earning 

before interest and tax sebagai berikut: 
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“Earning before interest and tax is ratio is calculated by dividing the total 
assets of a firm into its earnings before interest and tax reductions. In 
essence, it is a measure of the true productivity of the firm's assets, 
abstracting from any tax or leverage factors. Since a firm's ultimate 
existence is based on the earning power of its assets, this ratio appears to 
be particularly appropriate for studies dealing with corporate failure. 
Furthermore, insolvency in a bankruptcy sense occurs when the total 
liabilities exceed a fair valuation of the firm's assets with value determined 
by the earning power of the assets”.  

Dari penjelasan Altman (1968) dikatakan bahwa rasio ini dihitung dengan 

membagi total aset perusahaan menjadi laba sebelum pengurangan bunga dan 

pajak. Pada intinya, itu adalah ukuran dari produktivitas sebenarnya dari aset 

perusahaan, abstrak dari setiap faktor pajak atau leverage. Karena kemudahan 

utama dari perusahaan adalah berdasarkan pada kekuatan produktif asetnya rasio 

ini tampaknya keterangan yang tepat untuk studi yang berhubungan dengan 

kegagalan perusahaan. selanjutnya kepailitan dalam arti kebangkrutan terjadi 

ketika jumlah kewajiban melebihi penilaian wajar aset perusahaan dengan nilai 

yang ditentukan oleh kekuatan produktif dari aset. 

Adapun rumus dari Earning Before Tax to Total Assets (Fahmi, 2011): 

퐸푎푟푛푖푛푔 퐵푒푓표푟푒 푇푎푥 푡표 푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡푠 (푋 )

=
퐸푎푟푛푖푛푔푠 퐵푒푓표푟푒 퐼푛푡푒푟푒푠푡 푎푛푑 푇푎푥푒푠

푇표푡푎푙 퐴푠푠푒푡푠  

2.6.1.4 Book Value of Equity to Book Value of Total  Debt (X4) 

Rasio  book value of equity to book value of total  debt mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap utangnya 

melalui modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aset 

perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah utang lebih besar daripada 

aktivanya dan perusahaan menjadi pailit. Modal yang dimaksud adalah gabungan 
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nilai pasar dari modal biasa dan saham preferen, sedangkan utang mencakup 

utang lancar dan utang jangka panjang (Harahap, 2013).  

Menurut Fahmi (2011) definisi dari book value of equity to book value of 

debt adalah : 

“Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperhatikan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”. 

Lebih lanjut Prastowo dan Juliaty (2008) mendefinisi book value of equity 

to book value of debt adalah : 

“Keseimbangan antara proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor 

dan yang didanai oleh pemilik perusahaan.” 

Dengan demikian rasio book value of equity to book value of debt dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. 

퐵표표푘 푉푎푙푢푒 표푓 퐸푞푢푖푡푦 푡표 퐵표표푘 푉푎푙푢푒 표푓 푇표푡푎푙 퐷푒푏푡  (푋 )

=
퐵표표푘 푉푎푙푢푒 표푓 퐸푞푢푖푡푦

 퐵표표푘 푉푎푙푢푒 표푓 푇표푡푎푙 퐷푒푏푡 

2.7 Kerangka Penelitian 

Kebangkrutan suatu perusahaan tidaklah terjadi secara tiba-tiba. 

Kebangkrutan suatu perusahaan biasanya diawali dengan kesulitan keuangan 

(financial distress). Kesulitan keuangan merupakan ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban keuangannya pada masa jatuh tempo yang dapat 

menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan (Ashari dan Darsono, 2005). 
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Perusahaan dapat mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan 

yaitu dengan cara mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-

teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang 

penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan serta hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi 

perusahaan yang telah diterapkan. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk 

mengkonversi data yang berasal dari laporan sebagai bahan mentahnya menjadi 

informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam, dengan teknik 

tertentu (Harahap, 2013).  

Banyak sekali teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis 

laporan keuangan, salah satu teknik yang umum digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan yaitu analisis rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu 

hubungan atau pertimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa 

rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar 

(Munawir, 2010). 

Salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan dengan 

menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan yaitu dengan 

menggunakan model Altman Z-Score. Model Altman Z-score merupakan salah 

satu model analisis multivariate yang berfungsi untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif dapat dipercaya. 
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Altman (1998) menggunakan empat jenis rasio keuangan yang dapat 

dikombinasikan untuk dapat memprediksi perusahaan yang memiliki 

kemungkinan tinggi untuk bangkrut dan tidak bangkrut. 

Berikut persamaan Z-Score Altman yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu persamaan Z-Score Altman yang dimodifikasi (Altman, 2000): 

Z" = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

Keterangan: 
Z” = bankrupcy index 
X1 = working capital to total asset 
X2 = retained earnings to total asset 
X3 = earning before interest and taxes to total asset 
X4 = book value of equity to book value of total debt 

Kriteria untuk persamaan model modifikasi ini, yakni: 

1. Z-Score < 1,10 dikategorikan sebagai perussahaan yang memiliki 

kesulitan keuangan yang sangat besar dan berisiko tinggi sehingga 

kemungkinan bangkrutnya sangat besar. 

2. 1,10 ≤ Z-Score ≥ 2,60 berada di daerah abu-abu (grey area) sehingga 

dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, 

namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan bangkrut sama 

besarnya tergantung dari keputusan kebijaksanaan manajemen perusahaan 

sebagai pengambil keputusan. 

3. Z-Score > 2,60 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat 

sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. 
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Gambar 2.6 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode Altman untuk 

memprediksi kebangkrutan disajikan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.6 
Hasil Penelitian Sebelumnya 

No. Judul Nama 
Peneliti 

Variabel yang 
digunakan Hasil Penelitian 

1. Corporate 
financial 
distress and 
bankcruptcy 

Edward I 
Altman 
(1968) 

Net working 
capital to total 
asset, retained 
earnings to total 
assets, earning 
before interest 
and taxes to 
total assets, dan 
book value of 
equity to book 
value of total 
debt 

Fungsi diskriminan yang 
dihasilkan 
Z=0,012X1+0,014X2+0,0
33X3+0,006X4+0,999X5, 
fungsi diskriminan yang 
dihasilkan mampu 
mengklasifikasikan 
sampel estimasi sebesar 
95% dan sampel validasi 
sebesar 83%. 

2. Analisis 
Laporan 
Keuangan 
Sebagai Alat 
dalam 
Memprediksi 
Kecenderunga
n Terjadinya 
Kebangkrutan 
Perusahaan 
dengan 
Menggunakan 
Model Altman 
(Studi Kasus 
pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang Terdaftar 
di BEI) 

Imelda 
Miharja 
Kusumah 
dan 
Elyzabet I. 
Marpaung, 
S.E., 
M.Si., Ak. 
(2008) 

variabel 
dependen adalah 
status 
kebangkrutan 
perusahaan. 
Variabel 
independen 
adalah Net 
working capital 
to total asset, 
retained 
earnings to total 
assets, earning 
before interest 
and taxes to 
total assets,  
market value of 
equity to book 
value of total 
debt dan sales to 
total assets. 

Model Altman dapat 
digunakan sebagai alat 
dalam memprediksi 
kecenderungan 
kebangkrutan 
perusahaan. Model 
Altman ini sangat 
berguna bagi perusahaan 
untuk mengetahui 
kondisi perusahaan pada 
saat periode berjalan, 
apakah mengalami 
penurunan atau adanya 
kecenderungan bangkrut 
atau tidak, sehingga 
perusahaan dapat 
melakukan perbaikan 
dini. 

3. Prediksi 
Kebangkrutan 

Endri  
(2009) 

X1= Working 
Capital/ Total 

Hasil perhitungan Z-
Score untuk 
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Bank Untuk 
Menghadapi 
dan 
Mengelola 
Perubahan 
Lingkungan 
Bisnis: 
Analisis Model 
Altman’s Z-
Score 

Asset 
X2= Retaoned 
Earning/ Total 
Asset 
X3= EBIT/ 
Total Asset 
X4= Market 
Value of Equity/ 
Book Value 
Debt 
X5= Sales/ 
Total Assets 

memprediksi 
kebangkrutan pada Bank 
Umum Syariah atas 
laporan keuangan selama 
3 tahun dari tahun 2005-
2007 semuanya 
menghasilkan nilai Z-
Score yang lebih kecil 
dari 1,81 sehingga dapat 
dikatakan akan 
mengalami kemungkinan 
kebangkrutan. 
Model Z-Score dari 
Altman kurang sesuai 
jika digunakan untuk 
memprediksi 
kemungkinan 
kebangkrutan pada 
industri perbankan 
syariah. 

4. Analisis 
Potensi 
Kebangkrutan 
pada 
Perusahaan-
Perusahaan 
Farmasi yang 
Terdaftar di 
BEJ dengan 
Metode 
Diskriminan 
Altman 

Herlina 
(2009) 

Net working 
capital to total 
asset, retained 
earnings to total 
assets, earning 
before interest 
and taxes to 
total assets,  
market value of 
equity to book 
value of total 
debt dan sales to 
total assets. 

Hasil olah data pada uji 
potensi kebangkrutan 
model Altman sangat 
efektif untuk mengetahui 
posisi perusahaan 
farmasi. 

5. Analisis 
Laporan 
Keuangan 
dengan 
Metode 
Altman untuk 
Memprediksi 
Kepailitan 
Pada 
Perusahaan 
Industri 
Makanan dan 
Minuman 

Rahayu 
dan 
Nofiyanti 
(2010) 

Rasio antara 
modal kerja dan 
total aktiva, 
rasio antara laba 
ditahan dan total 
aktiva, rasio 
antara laba 
sebelum bunga 
dan pajak dan 
total aktiva, 
rasio antara nilai 
pasar modal 
sendiri dan nilai 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 
sebelas perusahaan yang 
diteliti ada lima 
perusahaan yang 
minimal satu periode 
masuk ke dalam kategori 
berpotensi mengalami 
kepailitan (grey area), 
dan tujuh perusahaan 
minimal satu periode 
masuk ke dalam kategori 
sehat. 
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buku total utang. 
6. Analisis 

Laporan 
Keuangan 
dengan 
Menggunakan 
Metode 
Altman 
Sebagai Alat 
Untuk 
Memprediksi 
Kebangkrutan 
Usaha Bank 
(Studi Empiris 
pada Bank 
Perkreditan 
Rakyat 
Provinsi Jawa 
Barat Tahun 
2010-2011) 

Rima 
Trisyanti  
(2012) 

Variabel 
dependen: Z-
Score.  
Variabel 
Independen:  
X1= Working 
Capital/ Total 
Asset 
X2= Retained 
Earning/ Total 
Asset 
X3= EBIT/ 
Total Asset 
X4= Book Value 
of Equity/ Book 
Value Debt 

Metode Altmaan Z-
Score dapat memprediksi 
kebangkrutan Bank 
Perkreditan Rakyat 
Provinsi Jawa Barat.  
BPR yang termasuk 
dalam kategori grey area 
pada tahun 2010 
sebanyak 17% dan 2011 
sebanyak 25%. BPR 
yang termasuk dalam 
kategori bangkrut ada 
12% pada tahun 2010 & 
13% pada tahun 2011.  

Sumber: Berbagai Penelitian 


