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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (2008:3) manajemen keuangan dapat diartikan 

sebagai “Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha 

– usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha 

untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisiensi”.

Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012:4)

“Manajemen Keuangan dapat diartikan membahas tentang investasi, 

pembelanjaan dan pengelolaan aset – aset dengan beberapa tujuan 

menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari 

manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok 

yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan dan keputusan 

manajemen aset”.

Dan menurut Martono dan Agus Hartijo (2007:16) pengertian 

manajemen keuangan adalah “Seluruh aktivitas perusahaan dalam 

rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset”. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi Manajemen Keuangan menurut Suad Husnan dan 

Pudjiastuti (2012:4) mengatakan bahwa :

“Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, 

analisis dan kegiatan pengendalian keuangan. Mereka yang 

melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer 

keuangan”.
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Fungsi Manajemen Keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang 

harus dilakukan oleh suatu perusahaan, utamanya seorang manajer atau 

direktur keuangan. Keputusan keuangan ini diimplementasikan dalam 

kegiatan sehari – hari untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh 

diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

makin tingginya harga saham, sehingga kemakmuran para pemegang saham 

dengan sendirinya makin bertambah.

Menurut Harmono (2009:18) ada tiga macam fungsi manajemen 

keuangan yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi ini menyangkut bagaimana manajer keuangan 

mengalokasikan dana kedalam bentuk – bentuk investasi yang akan 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Hasil dari 

kebijakan investasi, secara sederhana dapat dilihat pada sisi aktiva 

neraca perusahaan.

2. Keputusan Pembelanjaan Kegiatan Usaha

Dalam hal ini seorang manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber – sumber 

pembelanjaan yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 

kebutuhan – kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Hasil 

kebijakan sumber pembelanjaan secara sederhana dapat dilihat pada 

sisi pasiva neraca perusahaan.

3. Keputusan Deviden

Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, deviden 

ini merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh 

pemegang saham.
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2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki banyak sekali pengertian yang 

dipaparkan oleh para ahli , namun jika disimpulkan dari pengertian –

pengertian tersebut, laporan keuangan adalah laporan tentang informasi 

keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan selama periode – periode 

tertentu.

Berikut beberapa pendapat ahli mengeni laporan keuangan, antara lain 

sebagai berikut :

Menurut S.Munawir (2007:2) menyatakan bahwa laporan keuangan 

adalah :

“Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan 

hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi 

antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak – pihak 

yang berkepentingan dengan data – data atau aktivitas tersebut.”

Menurut G.Sugiyarso dan F.Winarni (2006:8) laporan keuangan 

adalah :

“Daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang 

menunjukkan semua kegiatan operasional organisasi dan akibatnya 

selama tahun baku yang bersangkutan”.

Menurut Sutrisno (2008:9) mengemukakan bahwa laporan keuangan 

adalah :

“Hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan 

utama yakni Nearaca dan Laporan Rugi Laba”.

Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:1)

mengemukakan bahwa :
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“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam 

berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Laporan keuangan merupakan laporan kemajuan perusahaan yang yang 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan disajikan secara 

berkala. Laporan keuangan menyajikan empat laporan keuangan dasar 

yakni neraca, laporan laba – rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus 

kas.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007:12) tujuan 

dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:197) mengatakan 

pendapat Bernstein mengenai tujuan analisis laporan keuangan sebagai 

berikut :

1. Screening

Analisis dilakukan dengan secara analisis laporan keuangan dengan 

tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger.

2. Forecasting

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang.
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3. Diagnosis

Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah –

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, opersi, keuangan atau 

masalah lain dalam perusahaan.

4. Evaluation

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Di samping tujuan tersebut diatas, analisis 

laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai kewajaran 

laporan keuangan yang disajikan. Dengan melakukan analisis laporan 

keuangan maka informasi yang dibaca dari laporan keuangan akan 

menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan suatu pos dengan pos 

lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan 

perusahaan serta menunjukkan bukti kebenaran penyusunan laporan 

keuangan.

2.2.3 Jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ekonomi 

yang merupakan unsur – unsur laporan keuangan. Macam – macam 

komponen laporan keuangan tersebut adalah:

a. Laporan keuangan 

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

mendapatkan kas untuk memperoleh banyak asset yang digunakan 

dalam bisnis mereka. Dalam proses mendapatkan kas tersebut, mereka 

juga menanggung kewajiban pada pihak – pihak yang memberikan 

dana. Neraca memberikan potret asset (aktiva) dan kewajiban 

perusahaan asset terdiri dari asset yang bisa dengan cepat dicairkan 

menjadi kas dan asset tetap seperti pabrik dan mesin. Kewajiban 

meliputi kewajiban lancar yang wajib dilunasi dalam jangka waktu 
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satu tahun dan hutang jangka panjang. Selisih antara asset dan 

kewajiban menampilkan jumlah ekuitas pemegang saham.

b. Laporan Laba Rugi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:113) mengatakan pendapat 

APB Statement yang menartikan bahwa Laba/Rugi sebagai 

kelebihan/defisit penghasilan diatas biaya selama satu periode 

akuntansi.

Sedangkan FASB Statement mendefinisikan Accouting Income atau 

laba akuntansi sebagai perubahan dalam equity (net asset) dari suatu 

entitas selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi 

dan kejadian atau peristiwa yang berasal dari bukan pemiliki. Dalam 

income termasuk seluruh perubahan dalam equity selain dari pemiliki 

dan pembayaran kepada pemilik.

c. Laporan Arus Kas

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

: “suatu laporan yang melaporkan kas yang masuk dan keluar selama 

satu periode tertentu”. Sedangkan menurut Brealey, Meyers dan 

Marcus (2012:62) laporan arus kas memperlihatkan arus kas masuk 

dan keluar dari operasi serta investasi dan aktivitas pendanaanya. 

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan 

penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan perusahaan selama 

suatu periode tertentu.

d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Pada laporan ini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama 

satu periode dalan periode tertentu. Dana bisa diartikan sebagai kas 

dan dapat diartikan juga sebagai modal kerja.

Adapun rasio keuangan yang sering digunakan menurut Syafri 

(2008:301) adalah :

1. Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat 
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dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos – pos 

aktiva lancar dan hutang lancar.

2. Rasio Solvabilitas yang mana menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau 

kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuiditas.

3. Rasio Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti penjualan, kas, modal, 

karyawan, dan sebagainya.

4. Rasio Leverage menggambarkan hubungan antara uang perusahaan 

terhadap modal maupun asset untuk melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal.

5. Rasio Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian, dan kegiatan lainnya.

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:201), keterbatasan analisis 

laporan keuangan harus memperhatikan keterbatasan laporan seperti berikut :

1. Laporan keuangan dapat bersifat historis, yaitu merupakan laporan 

atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak 

dapat dianggap sebagai laporan mengenai keadaan sangat ini, 

karenanya akuntansi tidak hanya satu – satunya sumber informasi 

dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai 

pertukaran pada saat terjadinya transaksi bukan harga saat ini.

3. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Informasi disajikan untuk dapat 
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digunakan semua pihak. Sehingga selalu memperhatikan semua pihak 

pemakai yang sebenarnya mempunyai perbedaan kepentingan.

4. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan 

taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari 

berbagai pilihan yang ada sama – sama dibenarkan tetapi 

menimbulkan perbedaan angka laba maupun asset.

5. Akuntansi tidak mencakup informasi yang tidak material. Demikian 

pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos 

tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan 

pengaruh yang material kelayakan laporan keuangan. Batasan 

terhadap istilah dan jumlahnya agak kabur.

6. Laporan keuangan bersifat konservatif; bila terdapat kemungkinan 

kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka 

lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai 

aktiva yang paling kecil dalam keadaan laindisebutkan jika ada 

indikasi rugi maka harus dicatat tetatpi jika ada indikasi laba tidak 

boleh dicatat. Sehingga ada holding gain yang tidak diungkapkan.

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah 

teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis 

akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.

8. Akuntansi didominasi informasi kuantitatif. Informasi yang bersifat 

kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya 

diabaikan. Namun bisa saja informasi kuantitatif dapat gambaran atau 

indikasi informasi kualitatif.

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

tergambar dalam laporan keuangan.
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2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis Laporan Keuangan merupakan suatu proses untuk 

mengetahui posisi keuangan perusahaan terhadap hasil operasi yang telah 

dilakukan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan akan memudahkan bagi 

manajemen maupun pihak – pihak pembuat kebijakan dalam sebuah 

perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Syamsudin (2009:37) Analisis laporan keuangan perusahaan 

pada dasarnya merupakan perhitungan rasio – rasio untuk menilai keadaan 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinan nya di masa 

depan.

Menurut Hanafi (2009:5) analisis terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas 

(keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan perusahaan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:190) menyatakan bahwa 

Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pos – pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan nya 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.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Toto Prihadi (2008:19) kegunaan analisis laporan keuangan 

ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

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

yang terdapat pada laporan keuangan biasanya.
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2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 

(eksplisit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik 

laporan keuangan (implisit).

3. Dapat mengetahui kesalahan – kesalahan yang terkandung dalam 

laporan keuangan.

4. Dapat membongkar hal –hal yang bersifat konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan maupun kaitannya 

dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.

5. Mengetahui sifat – sifat hubungan akhirnya dilapangan untuk prediksi 

dan peningkatan (rating).

6. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.

7. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau 

standar ideal.

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

keuangan dan sebagainya.

9. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dilakukan 

perusahaan di masa yang akan datang.

10. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu 

laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga 

antara lain :

a. Dapat menilai prestasi perusahaan.

b. Dapat memproyeksikan keuangan perusahaan.

c. Dapat menilai kondisi masa lalu dan masa sekarag dari aspek 

waktu tertentu.

d. Posisi keuangan.

e. Hasil – hasil perusahaan.

f. Likuiditas.

g. Solvabilitas.
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h. Aktivitas.

i. Rentabilitas dan Profitabilitas.

j. Indikator pasar modal.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(2007:12) tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka 

dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

2.3.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:215) menyatakan bahwa 

teknik dalam analisis laporan keuangan sebagai berikut :

1. Teknik analisis perbandingan adalah metode dan teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih.

2. Teknik trend atau time series adalah suatu metode atau teknik analisis 

dengan membandingkan laporan keuangan dan dihitung dengan 

ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100 dan tren analisis ini 

biasanya dibuat melalui grafik.

3. Teknik analisis common size adalah metode analisis menyajikan 

laporan keuangan dalam persentase (%) sumbangsih masing – masing 

akun terhadap totatl aktiva maupun pasiva.

4. Teknik analisis sumber dan penggunaan kas dan dana adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya jumlah uang kas 

dan untuk mengetahui sumber – sumber serta penggunaan uang kas 

selama dua periode.
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5. Teknik analisis rasio laporan keuangan adalah metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari pos – pos akun tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut.

6. Tekini analisis laba kotor adalah teknik analisis untuk mengetahui 

sebab – sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu 

periode ke periode tertentu atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang telah ditetapkan untuk periode tersebut.

7. Teknik Break Even adalah analisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian tetapi juga belum belum memperoleh 

keuntungan. Analisis break even ini juga dikenal dengan analisis titik 

impas untuk mengetahui tingkat keuntungan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan.

8. Teknik analisis dupont system adalah teknik analisis untuk mengetahui 

mana yang paling kuat pengaruhnya antara profit margin dengan total 

asets turnover terhadap Return On Investment (ROI)

9. Teknik analisis kebangkrutan adalah teknik analisa untuk mengetahui 

posisi laporan keuangan perusahaan apakah mengalami masalah dalam 

kinerja.

Sedangkan Menurut S Munawir (2010:36-37) teknik analisis laporan 

keuangan terdiri dari :

1. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 

analisis dengan cara membandingkan laporang keuangan dua periode 

atau lebih dengan menunjukkan :

a. Data absolute atau jumlah – jumlah dalam rupiah.

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase.

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.

e. Persentase dalam total.



25

2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik 

analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik bahkan turun.

3. Laporan dengan persentase per komponen adalah metode analisis 

untuk mengetahui persentase investasi pada masing – masing asset 

terhadap total asset nya juga untuk mengetahui struktur permodalannya 

dan komposisi ongkos yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya.

4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sumber – sumber serta penggunaan modal kerja atau 

untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya modal kerja dalam 

periode tertentu.

5. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah analisis untuk mengetahui 

sebab – sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui 

sumber – sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.

6. Analisis perubahan laba kotor adalah analisis untuk mengetahui sebab 

– sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode 

yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dibudgetkan untuk periode tersebut.

7. Analisis Break Even adalah suatu analisa yang digunakan untuk 

menentukan titik impas dari tingkat tingkat penjualan yang harus 

dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa 

break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

8. Analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

dari pos – pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara 

individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Dari uraian – uraian diatas dapat diketahui bahwa analisis rasio 

merupakan analisis yang umum digunakan untuk mengetahui kondisi 
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keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio maupun standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berdasarkan pada data 

kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan. Analisis rasio keuangan ini 

bermanfaat bagi berbagai pihak seperti Manajemen Perusahaan, pemilik 

perusahan, karyawan, investor, kreditur dan pemerintah.

2.4 Rasio Keuangan

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:297) Rasio keuangan adalah 

angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dsignifikan. 

Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis keuangan. Rasio keuangan 

sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan 

perusahaan.

Sedangkan menurut Ridwan Sundjaja dan Inge Barlian (2002:104)

Analisa Rasio Keuangan adalah suatu metode perhitungan dan iterpretasi 

rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Input dasar 

untuk analisa rasio adalah laporan laba rugi dan neraca pada suatu periode 

tertentu yang akan dievaluasi. Karena itu sebelum menganalisa lebih lanjut, 

kita perlu menggambarkan berbagai kelompok dan jenis dari rasio 

perbandingan.

2.4.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan bermanfaat untuk menganalisis kinerja perusahaan 

saat ini dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Prospek 

perusahan di masa yang akan datang bisa saja merupakan prospek yang baik 

ataupun buruk.
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Adapun rasio keuangan yang sering digunakan menurut Syafri 

(2008:301) adalah :

1. 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 hutang lancar.

2. Rasio Solvabilitas yang mana menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau 

kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuiditas.

3. Rasio Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti penjualan, kas, 

modal, karyawan, dan sebagainya.

4. Rasio Leverage menggambarkan hubungan antara uang 

perusahaan terhadap modal maupun asset untuk melihat seberapa 

jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

5. Rasio Aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan 

penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya.

Berikut ini adalah jenis – jenis rasio keuangan :

1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

semua kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Jika perusahaan 

mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam 

keadaan likuid, tetapi jika tidak mampu, maka perusahaan dikatakan 

dalam keadaan likuid.

a. Current Ratio / Rasio Lancar

Rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan dengan hutang lancar
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b. Quick Ratio / Rasio Cepat

Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa 

digunakan untuk melunasi hutang lancar (persediaan dianggap aktiva 

lancar yang kurang likuid)

c. Cash Ratio / Rasio Kas

Rasio yang mengukur kemampuan membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek 

yang segera dapat diuangkan

d. Working Capital to Total Assets Ratio / Rasio Modal Kerja Bersih

Rasio yang mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal 

kerja neto dari jumlah aktiva.

2. Rasio Leverage

Rasio Leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan pinjaman. Semakin besar tingkat leverage 

Jumlah Aset Lancar  
x 100%

Jumlah Hutang Lancar

( Kas +  Sekuritas ) 
x  100%

    Hutang Lancar  

( Jumlah Aset Lancar - Jumlah Hutang Lancar ) 
x 100%

Total Aset

(Jumlah Aset Lancar  - Persedian)
x 100%

Jumlah Hutang Lancar
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perusahaan, akan semakin besar jumlah pinjaman yang digunakan sehingga 

resiko keuangan yang dihadapi perusahaan semakin besar

a. Total Debt to Total Assets Ratio / Rasio Hutang terhadap Total 

Aset

Rasio yang mengukur prosentase besarnya dana ynag berasal dari 

pinjaman. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi resiko keuangan 

perusahaan.

b. Total Debt to Total Equity Ratio / Rasio Hutang terhadap 

Modal

Rasio yang mengukur perimbangan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, berarti 

modal sendiri yang digunakan semakin sedikit dibandingkan dengan 

hutangnya.

c. Time Interest Earned Ratio / Rasio Mampu Membayar Bunga 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban 

tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya.

   Total Hutang 
x 100%

    Total Aset

Total Hutang 
x 100%

Total Ekuitas

      EBIT 
X  1

  Total Bunga
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d. Fixed Charge Coverage Ratio / Rasio Mampu Membayar 

Kewajiban Tetap

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban 

tetapnya berupa bunga beserta angsuran pokok pinjaman, pembayar 

dividen saham preferent dan sewa dengan laba yang diperolehnya.

e. Debt Service Coverage Ratio / Rasio Kemampuan Membayar 

Beban Tetap

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban 

tetapnya termasuk angsuran pokok pinjamannya dengan laba yang 

diperolehnya.

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber dananya. Semakin efektif dalam memanfaatkan 

dana, semakin cepat perputaran dana tersebut.

      (EBIT + Sewa) 
     X 1

(Total Bunga + Sewa) 

EBIT 
         X 1

Total Bunga +      Angsuran Pokok Pinjaman 

(1- Pajak)
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a. Total Assets Turnover / Rasio Pemanfaatan Aktiva

Rasio yang mengukur efektivitas pemanfaatan aktiva dalam 

menghasilkan penjualan perusahaan. Semakin besar perputaran aktiva 

semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya.

b. Receivable Turnover / Rasio Perputaran Piutang

Rasio yang mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin cepat 

perputaran piutang, semakin efeltif perusahaan dalam mengelola 

piutangnya.

c. Receivable Collection Periode / Rasio Waktu Pengumpulan Piutang

Rasio yang mengukur efektivitas rata – rata yang diperlukan untuk 

mengumpulkan piutang.

d. Average Collection Periods (Days Sales Outstanding) / Rasio Rata –

rata Periode Tagih

Rasio ini mengukur jangka waktu rata-rata yang harus ditunggu 

perusahaan setelah melakukan penjualan sebelum menerima kas, yang 

merupakan periode penagihan rata-rata.

Penjualan Bersih 
X 1

      Total Aset 

  Penjualan Bersih 
X 1

  Rata-rata Piutang

(Rata-rata Piutang x 360 hari) 

Penjualan Bersih
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e. Inventory Turnover / Rasio Perputaran Persediaan

Rasio yang mengukur efektivitas kemampuan dana yang tertanam 

dalam inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu atau 

likuiditas dari inventory dan tendensi adanya overstock. Semakin 

cepat persediaan berputar, semakin efektif perusahaan dalam 

mengelola persediaan.

f. Average Day’s Inventory / Rasio Rata – rata Lama Persediaan

Rasio yang mengukur periode rata-rata persediaan barang berada di 

gudang sebelum dijual atau masuk ke proses produksi.

g. Fixed Assetes Turnover / Rasio Efeketivitas Aktiva Tetap 

Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

aktiva tetapnya dalam menghasilkan pendapatan.

Jumlah Piutang
X 1

(Penjualan Bersih / 360 Hari)

     Penjualan Bersih 
X 1

  Rata-rata Persediaan
Atau

COGS 
X 1

Rata – rata Persediaan

( Rata-rata Persediaan x 360 Hari )
X 1

Penjualan Bersih 

Penjualan Bersih

Total Aset Tidak Lancar
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4. Rasio Keuntungan

Rasio Keuntungan mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang 

dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keutungan 

menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.

a. Gross Profit Margin / Rasio Laba Kotor 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba kotor dari hasil penjualan bersih perusahaan.

b. Operating Profit Margin / Rasio Laba Operasi

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba operasi dari hasil penjualan bersih perusahaan.

c. Operating Ratio / Rasio Proporsi Biaya Operasi

Rasio yang mengukur proporsi biaya operasi dari setiap 1 Rupiah 

penjualan bersih Perusahaan.

d. Net Profit Margin / Rasio Laba Bersih Terhadap Penjualan 

   (Penjualan Bersih  - COGS) 
    x 100 %

          Penjualan Bersih 

EBIT 
x 100 %

    Penjualan Bersih

(COGS + Total Biaya Operasi)  
x 100 %

Penjualan Bersih
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Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari hasil penjualan bersih perusahaan.

e. Return On Assets / Rasio Rentabilitas Ekonomi

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

operasi dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

f. Return On Equity / Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan.

g. Return On Investment / Rasio Laba Bersih Terhadap Modal 

Investasi Aktiva

Rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari seluruh modal yang diinvestasikan dalam aktiva.

EAT
x 100 %

  Penjualan Bersih

         EBIT 
x 100 %

     Total Aset

         EAT 
x 100 %

Total Ekuitas

EAT 
x 100 %

        Total Aset
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h. Earning Per Share / Rasio Pendapatan per Saham

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan per lembar saham pemilik. 

5. Rasio Penilaian

Rasio ini menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan 

nilai buku per saham. Rasio ini memberikan manajemen petunjuk mengenai 

apa yng dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta 

prospek di masa mendatang.

a. Price Earning Ratio / Rasio Perbandingan Harga Saham Terhadap 

Dividen

Rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para 

pemegang saham.

b. Market to Book Value Ratio / Rasio Harga Saham Pasar terhadap 

Nilai Buku Saham

Rasio yang mengukur seberapa besar harga saham yang ada di pasar 

dibandingkan dengan nilai buku saham nya. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan 

menjadi lebih tinggi.

EAT 
x 1 (satuan mata uang)

   Outstanding Share 

      Market Price 
X 1

   Earning Per Share 

    Market Price
X 1

    Book Value
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2.5 Kebangkrutan

2.5.1 Pengertian Kebangkrutan 

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, 

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

artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. 

Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya 

disebut dengan Le falli. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah 

faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah to fail, dan di 

dalam bahasa Latin dipergunakan istilah failire. Di negara-negara yang 

berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan 

istilah “bankrupt” dan “bankruptcy”.

Menurut Hanafi (2009:262), kesulitan keuangan jangka pendek 

bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan semacam itu 

apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan tidak solvabel 

(hutang lebih besar dibanding aset). Kalau tidak solvabel, perusahaan 

bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Likuidasi dipilih apabila nilai 

likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau 

diteruskan. Reorganisasi dipilih kalau perusahaan masih menunjukan 

prospek dan dengan demikian nilai perusahaan kalau diteruskan lebih 

besar dibandingkan nilai perusahaan kalau dilikuidasi.

Kebangkrutan sering didefinisikan sebagai kegagalan dimana definisi 

mengenai kebangkrutan sebagai kegagalan menurut 

(Gunardiansyah:2009) adalah :

1. Kegagalan ekonomi (Economic Failure)

Dalam menjalankan usaha tidak menutup kemungkinan bila biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan melebihi dari pendapatan yang 
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diperoleh perusahaan. Kondisi tersebut yang dapat diartikan sebagai 

kegagalan ekonomi.

2. Kegagalan keuangan (Financial Distressed)

Perusahaan dikatakan mengalami kegagalan keuangan berarti 

perusahaan mengalami kesulitan dana baik dalam arti dana dalam 

pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.

3. Insolvensi teknis (Tecnhcal Insolvency)

Insolvensi teknis lebih mengarah pada kegagalan perusahaan dalam 

menjalani teknis/ketentuan kewajiban yang berlaku. Perusahaan 

dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada 

saat jatuh tempo,walaupun total aset melebihi total utang.

4. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan

Kebangkrutan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana nilai 

sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih rendah dari liabilitas 

yang dimiliki.

5. Legal Bankruptcy

Perusahaan dinyatakan bangkrut secara hukum, hanya jika diajukan 

secara resmi dengan Undang-Undang.

2.5.2 Faktor – Faktor Penyebab Kebangkrutan

2.5.2.1 Faktor Umum

Menurut Retnowulan (2011:39) faktor – faktor umum yang 

menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan adalah :

a. Sektor Ekonomi

Faktor – faktor penyebab kebengkrutan dari sektor ekonomi adalah 

gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan 

keuangan, suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam 

hubungannya dengan utang asing serta neraca pembayara, surplus 

atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.
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b. Sektor Sosial 

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung 

pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi 

permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan 

berhubungan dengan karyawan. Faktor social yang lain yaitu 

kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat.

c. Teknologi

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan baiaya yang 

ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan 

dan implementasi. Pembengkakan terjadi jika penggunaan 

teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak 

manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna 

kurang professional.

d. Sektor Pemerintah

Pengaruh dari sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah 

terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, 

pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan 

undang – undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain –

lain.

2.5.2.2 Faktor Internal dan Eksternal

Menurut Darsono dan Ashari (2005:104) menjelaskan bahwa 

“Secara garis besar, penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasala dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor 

eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan 

operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro”.

Faktor Internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

meliputi :
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a. Manajemen yang tidak efisien akan mengabikatkan kerugian terus 

menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat 

membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh 

pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian 

manajemen.

b. Ketidaksinambungan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah 

piutang, hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan 

mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba 

bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga 

akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak 

sehingga tidak menghasilkan pendapatan.

c. Moral Hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dapat mengakibatkan kebangkrutan. 

Kecurangan ini akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang pada 

akhirnya membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini dapat berbentuk 

manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada 

pemegang saham atau investor. Kasus bank yang melakukan 

pelanggaran batas maksimum pemberian kredit adalah contoh kasus 

moral hazard yaitu manajemen melakukan pelanggaran terhadap rambu 

– rambu pengelolaan perusahaan. Kasus Enron adalah salah satu kasus 

yang mana manajemen melakukan kecurangan dengan 

menyembunyikan kerugian besar.

Sedangkan Faktor Eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan antara lain meliputi pelanggan, supplier, debitor, kreditor, 

pesaing ataupun pemerintah. Sedangkan faktor eksternal yang tidak 

berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi kondisi 

perekonomian secara makro ataupun faktor persaingan global.

Faktor eksternal meliputi diantaranya :

a. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh 

perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi 
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penurunan dalam pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut, 

perusahaan harus selalu mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan 

menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

b. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi 

kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Utnuk 

mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin 

hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan 

kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga resiko 

kecurangan bahan baku dapat diatasi.

c.   Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor 

tidak melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu 

banyak piutang yang diberikan pada debitor dengan jangka waktu 

pengembalian yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva 

menganggur yang tidak memberikan penghasilan shingga 

mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor 

piutang yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan 

perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan.

d. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat 

fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam 

undang –undang No 4 tahun 1998, kreditor bisa memailitkan 

perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus 

bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membinahubungan 

baik dengan kreditor.

e. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu 

memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan –

perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin 

ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki 

produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambaha yang lebih baik 

bagi pelanggan.
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f.   Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi 

oleh perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan 

negara – negara lain, perkembangan perekonomian global juga harus 

diantisipasi oleh perusahaan.

2.5.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan

Menurut Hanafi dan Halim (2003:261), informasi kebangkrutan 

bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Pemberi Pinjaman

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan 

siapa saja yang akan diberi pinjaman dan bermanfaat untuk kebijakan 

memonitor pinjaman yang ada.

2. Investor

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan 

bangkrut atau tidaknya perusahaan – perusahaan yang menjual surat 

berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan 

mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda –

tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi 

kemungkinan tersebut.

3. Pihak Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai 

tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (missal 

sektor perbankan). Juga pemerintah mempunyai badan – badan usaha 

yang harus diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan 

untuk melihat tanda – tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan 

– tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.
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4. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan 

usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu 

perusahaan.

5. Manajemen

Kebangkrutan berarti meunculnya biaya – biaya yang berkaitan 

dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian 

menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11 – 17 % dari nilai 

perusahaan. Contoh biaya kebangkrutan yang langsung adalah biaya 

akuntan dan biaya penasihat hukum. Sedangkan contoh biaya 

kebangkrutan yang tidak langsung adalah hilangnya kesempatan 

penjualan dan keuntungan karena beberapa hal seperti pembatasan 

yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. Apabila manajemen bisa 

mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal maka tindakan – tindakan 

pengehematan bisa dilakukan, misal dengan melakukan merger atau 

restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari.

2.6 Analisis Altman Z Score

Penelitian yang dilakukan oleh Altman menggunakan 66 perusahaan 

sebagai sampel yang terdiri dari 33 perusahaan bangkrut terdiri dari 33 

perusahaan tidak bangkrut dengan menggunakan teknik Multiple 

Discriminant Analysis (MDA). MDA dianggap sebagai teknik statistik 

yang lebih tepat daripada analisis rasio karena analisis rasio rentan pada 

interpretasi yang salah dan kemungkinan besar dapat membingungkan. 

Bentuk fungsi 3  diskriminan yaitu: Z= v1 x1 + v2 x2+ .......+vn xn 

dimana v1,v2....vn merupakan koefisien diskriminan, dan x1, x2...... xn 

merupakan variabel independen (Altman, 1968: 591-593).

Adapun menurut Hanafi (200:656) persamaan yang dikemukakan 

oleh Altman adalah :
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Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5

Dimana :

Z = Overall Index.

X1 = Rasio modal kerja terhadap total aktiva.

X2 = Rasio laba ditahan terhadap total aktiva.

X3 = Rasio Earning before Interest and Tax (EBIT).

X4 = Rasio nilai pasar modal terhadap nilai buku utang.

X5 = Rasio penjualan terhadap total aktiva.

Hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan tersebut bisa 

dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Interpretasi Nilai Z Score

Nilai Z Score Interpretasi

Z > 2,99 Perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi 

keuangan.

2,7 < Z < 2,99 Perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan 

(meskipun tidak serius).

1,88 <  Z < 2,69 Perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan 

jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam 

manajemen maupun struktur keuangan.

Z < 1,88 Perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius.

Sumber : Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Darsono 

(2005:105)

Dalam manajemen keuangan, rasio – rasio yang digunakan dalam 

metode Altman Z Score ini dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok 

besar, yakni :

1. Rasio Likuiditas yang terdiri dari X1

2. Rasio Profitabilitas yng terdiri dari X2 dan X3

3. Rasio Aktivitas yang terdiri dari X4 dan X5
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Uraian masing – masing variable diatas adalah sebagai berikut :

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

digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif terhadap 

total kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi adanya masalah pada tingkat likuiditas perusahaan 

adalah indikator – indikator internal seperti ketidakcukupan kas, utang 

dagang membengkak, utilisasi modal menurun, penambahan utang yang 

tak terkendali dan beberapa indikator lainnya.

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

digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Rasio ini mengukur 

akumulasi laba selama selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan 

berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan 

beroperasi memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan. 

Hal tersebut menyebabkan perusahaan yang masih relative muda pada 

umumnya akan menunjukkan hasil rasio yang rendah, kecuali yang 

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

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

before interest and taxes to total assets) digunakan untuk mengukur 

produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio tersebut 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan. Rasio ini merupakan kontributor terbesar dari model 

tersebut. Beberapa indikator yang dapat kita gunakan dalam mendeteksi 

adanya masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan  diantaranya 

adalah hutang dagang meningkat, rugi terus – menerus dalam beberapa 

kwartal, persediaan meningkat, penjualan menurun, terlambatnya hasil 

penagihan piutang, kredibilitas perusahaan berkurang serta kesediaan 

memberi kredit pada konsumen yang tak dapat membayar pada waktu 

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

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

aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih 

besar daripada aktiva nya dan perusahaan menjadi pailit. Modal yang 

dimaksud adalah gabungan nilai pasar dari modal biasa dan saham 

preferen, sedangkan hutang mencakup hutang lancar dan hutang jangka 

panjang (Riyanto, 2008:290).

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

mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi 

persaingan. Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi 

kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisa laporan keuangan 

suatu perusahaan dua sampai dengan lima tahun sebelum perusahaan 

tersebut diprediksi bangkrut. Kebangkrutan adalah suatu kondisi saat 

perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan 

usahanya. Kebangkrutan biasanya dihubungkan dengan kesulitan 

keuangan. Analisis diskriminan bermanfaat bagi perusahaan untuk 

memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan keberlanjutan usahanya. 

Semakin awal suatu perusahaan memperoleh peringatan kebangkrutan, 

semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa 

melakukan perbaikan – perbaikan dan dapat memberikan gambaran dan 

harapan yang mantap terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut 

(Riyanto, 2008:295).

2.7 Analisis Zmijewski X Score

Penelitian yang dilakukan oleh Zmijewski menggunakan sampel tidak 

acak dengan populasi perusahaan yang diteliti meliputi seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika dan New York selama 

periode 1972-1978 dengan jumlah populasi berkisar antara 2082-2241 

per tahun. Setiap perusahaan diidentifikasi sebagai perusahaan bangkrut 

atau tidak, menggunakan tiga sumber yaitu Capital Changes Reporter, 
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the Wall Street Journal Index, dan Compustat Research File. 

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, maka terdapat 129 perusahaan 

bangkrut, dimana 81 diantaranya memiliki data yang lengkap. Dua jenis 

data yang digunakan yaitu periode listing di CRSP Daily Return File dan 

laporan keuangan yang diperoleh dari SEC 10K (untuk perusahaan 

bangkrut) dan dari Compustat Annual Industrial File (untuk perusahaan 

tidak bangkrut, dimana 67% diantaranya memiliki data yang lengkap) 

(Zmijewski, 1984:59-64).

Dengan menggunakan model probit yang didasarkan pada sampel 40 

perusahaan bangkrut dan 800 perusahaan tidak bangkrut, maka diperoleh 

persamaan sebagai berikut:

X = - 4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3

Dimana :

X = Overall Index

X1 = Rasio laba bersih terhadap aktiva/Return On Assets (ROA)

X2 = Rasio total hutang terhadap total aktiva (Debt Ratio)

X3 = Rasio aktiva lancar terhadap aktiva lancar (Current Ratio) 

X1 merupakan rasio laba bersih terhadap total aktiva (ROA). ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari 

total aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA, semakin efisien penggunaan 

aktiva perusahaan, dan sebaliknya, semakin kecil ROA, maka penggunaan 

aktiva perusahaan semakin tidak efisien (Sudana, 2011: 22). 

X2 merupakan rasio total hutang terhadap total aktiva (debt 

ratio).Debt ratio dapat diartikan sebagai suatu rasio yang menunjukkan 

besarnya utang perusahaan yang diberikan oleh kreditur untuk membiayai 

aktiva perusahaan. Semakin besar rasio, maka semakin besar pula 

penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti risiko 

keuangan perusahaan juga semakin meningkat (Sudana, 2011: 20). 
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X3 merupakan rasioaktiva lancar terhadap utang lancar (rasio 

lancar).Rasio lancar dapat diartikan sebagai suatu rasio yang menggambarkan 

likuiditas suatu perusahaan dengan membandingkan aktiva lancar terhadap 

utang lancar. Likuiditas perusahaan sudah dapat dianggap baik jika nilai rasio 

lancarnya sama dengan 2, akan tetapi nilai rasio ini juga tergantung pada jenis 

usaha dari masing - masing perusahaan (Syamsuddin, 2009: 44).

Cut-off yang digunakan dalam model ini adalah 0 dimana jika nilai Z 

bernilai positif, berarti perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Sedangkan semakin negatif nilai Z dari perusahaan maka semakin jauh 

perusahaan dari potensi mengalami kebangkrutan. Tingkat akurasi dari model 

Zmijewski ini adalah sebesar 94,9%.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian terdahulu

No Nama 
Peneliti

Variabel Metode Kesimpulan

1 Peter dan 
Yoseph 
2011

Metode 
Altman Z 
Score,Springat
e dan 
Zmijewski

Uji Beda Analisis Kebangkrutan model 
Altman Z Score pada PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk untuk tahun 
2005 – 2009 berkesimpulan bahwa 
perusahaan berpotensi bangkrut 
sepanjang periode. Dengan 
menggunakan model Springate PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk pada 
tahun 2007 – 2008 perusahaan 
diklarifikasikan sebagai perusahaan 
yang berpotensi bangkrut. Analisis 
kebangkrutan dengan model 
Zmijewski PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk pada 
2005,2006,2007,2008 dan 2009 
perusahaan dikalsifikasikan sebagai 
perusahaan yang tidak berpotensi 
bangkrut.

2 Siti Khairani
2014

Altman Z 
Score dan 
Springate

Uji Beda Analisis Z Score Model Altman PT 
Bakrie Telecom Tbk untuk tahun 
2009 – 2012 menunjukkan keadaan 



48

yang bangkrut atau adanya masalah 
keuangan yang serius pada tahun 
2012. Analisis Kebangkrutan dengan 
Model Springate pada PT Bakrie 
Telecom Tbk tahun 2009 – 2012 
menunjukkan keadaan bangkrut 
sepanjang periode penelitian. Sedikit 
perbedaan hasil ini dikarenakan 
adanya perbedaan penggunaan rasio 
keuangan dan kriteria kebangkrutan 
antara Altman Z Score dan 
Springate.

3 Purnajaya 
dan 
Merkusiwati
2014

Metode Z 
Score Altman, 
Springate dan 
Zmijewski

Uji Beda Berdasarkan uji Kruskal-Wallis 
diperoleh bahwa terdapat perbedaan 
potensi
kebangkrutan industri kosmetik yang 
terdaftar di BEI dengan metode Z-
Score model Altman,
model Springate dan model 
Zmijewski. Perbedaan rata-rata 
terlihat pada model Altman,
sedangkan model Springate dan 
Zmijewski memiliki rata-rata potensi 
kebangkrutan yang sama.

4 Kurniawati,
Darminto 
dan 
Topowijono
2013

Zmijewski (X-
Score) dan 
Altman (Z-
Score)

Uji Beda Analisis X Score Zmijewski pada 
PT. Alam Karya Unggul Tbk, PT. 
Asiaplast Industries Tbk, PT. Titan 
Kimia Nusantara Tbk, PT. Sekawan 
Intipratama Tbk, dan PT. Trias 
Sentosa Tbk tahun 2009 hingga 
2011 berada pada kondisi rawan. 
Sedangkan pada 
PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 
Tahun 2009 diestimasi dalam 
kondisi aman sedangkan pada tahun 
2010 dan 2011 diestimasi dalam 
kondisi rawan dan
PT. Siwani Makmur Tbk diestimasi 
mengalami kebangkrutan selama 
tiga tahun berturut-turut. 
Hasil analisis Altman Z-Score, pada 
tahun 2009-2011 PT. Yanaprima 
Hasta Persada Tbk diestimasi aman; 
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PT. Asiaplast Industries Tbk, PT. 
Sekawan Intipratama Tbk, dan PT. 
Trias Sentosa Tbk diestimasi berada 
dalam kondisi rawan; PT. Alam 
Karya Unggul Tbk dan PT. Siwani 
Makmur Tbk diestimasi mengalami 
kebangkrutan. PT. Titan Kimia 
Nusantara Tbk pada tahun 2009 
diestimasi rawan, sedangkan tahun 
2010 dan 2011 diestimasi 
mengalami kebangkrutan.


