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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen menurut Handoko (2003 : 8) adalah sebagai berikut :

“Manajemen didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk 

menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, 

pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan.”

Sedangkan manajemen menurut Manullang (2009 : 1) adalah sebagai berikut : 

“Manajemen mempunyai tiga arti, pertama manajemen sebagai suatu 
proses, yang kedua manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang 
melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga manajemen sebagai 
sebuah seni dan sebagai suatu ilmu. Manajemen juga berarti memilih 
bagaimana mencari sumber-sumber manusia yang dipakai secara efektif 
untuk mencapai suatu tujuan yang dinyatakan. Manajemen sebagai suatu 
proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 
suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-
maksud yang nyata.” 

Selain itu menurut Hasibuan (2007 : 2) adalah : 

”Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.” 
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 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-

orang melalui fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya – sumber daya 

yang tersedia. 

2.1.2 Pengertian Keuangan 

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memperlancar 

kegiatan operasinya. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003 : 34) pengertian 

keuangan adalah sebagai berikut : 

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang 
mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan 
berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat 
dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan 
pemerintah” 

2.1.3 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan menurut James C. Van Home dan John M. 

Wachowietz (2005 : 3) adalah sebagai berikut : 

“Manajemen keuangan (finacial management) berkaitan dengan perolehan, 

pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar 

belakangnya.” 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009 : 5) : 
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“Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai 

semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan 

dana perusahaan dengan biaya murah serta usaha untuk menggunakan dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efisien.” 

Selain itu manajemen keuangan menurut Riyanto (2008 : 4) adalah sebagai 

berikut : 

“Manajemen keuangan merupakan keseluruhan aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya 

yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha 

menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.” 

Dari beberapa pengertian diatas manajemen keuangan dapat diartikan 

sebagai usaha pengelolaan secara optimal dana-dana yang digunakan untuk 

membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Riyanto (2008 : 10) terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen 

keuangan diantaranya : 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision)
Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang 
dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan 
paling penting diantara ketiga fungsi keputusan lainnya. Hal ini karena 
keputusan investasi akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya 
rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu 
berikutnya. Dengan demikian keputusan investasi ini akan menentukan 
keseluruhan jumlah aktiva yang ada pada perusahaan, komposisi dari 
aktiva-aktiva tersebut beserta tingkat risiko perusahaannya. 
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2. Keputusan Pemenuhan Kebutuhan Dana 
Keputusan mengenai pemenuhan kebutuhan dana bersangkutan dengan 
penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan pertimbangan 
pembelanjaan yang terbaik atau penentuan struktur modal yang optimal. 
Apakah perusahaan akan menggunakan sumber ekstern yang berasal dari 
hutang atau emisi obligasi atau dengan cara emisi saham baru, hal ini 
merupakan aspek utama dari jenis keputusan mengenai pemenuhan 
kebutuhan dana. 

3. Keputusan Dividen 
Keputusan mengenai dividen bersangkutan dengan penentuan persentase 
dari keuntungan netto yang akan dibayarkan sebagai “cash devidend”, 
penentuan “stock devidend” pembelian kembali saham. Keputusan 
mengenai dividen ini sangat erat kaitannya dengan keputusan pemenuhan 
kebutuhan dana. 

2.1.5 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan menurut Sartono (2009 : 6) adalah sebagai 

berikut : 

“Tujuan yang hendak dicapai perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran 

dan kesejahteraan pemegang saham melalui maksimasi nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan di pasar modal.” 

2.2  Laporan  Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat titik atau jangka waktu tertentu.  Laporan keuangan 

sebuah perusahaan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi 

dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.  Oleh karena itu, hal yang paling penting 

adalah informasi laporan keuangan.  Laporan keuangan dapat menggambarkan 
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posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dari suatu periode, dan arus 

kas perusahaan dari periode tertentu. Berikut ini merupakan pengertian laporan 

keuangan menurut Riyanto (2008 : 15) adalah :

“Laporan keuangan (Financial Statement), memberikan ikhtisar mengenai 
keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet) 
mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada saat tertentu, dan 
laporan rugi laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil yang 
dicapai selama satu periode tertentu dan biasanya meliputi periode satu 
tahun.” 

Menurut Myer (dalam Munawir, 2004 : 5) laporan keuangan adalah : 

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 
perusahaan.  Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan 
dan daftar pendapatan atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan 
atau daftar rugi laba.  Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan 
bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus 
atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan).” 

Sedangkan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 
cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan.” (IAI, 2007 :7) 

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi neraca, perhitungan 

rugi laba, serta perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan itu disusun  dengan maksud untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan eksistensi perusahaan. 
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 3) tujuan dari laporan 

keuangan adalah untuk : 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 
serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 
bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 
ekonomi. 

b. Memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna yang 
secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai 
kejadian di masa yang lalu (historis) 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 
manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Sedangkan menurut Harahap (2008 : 132) tujuan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 
mengenai aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 
perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 
perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka 
memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan 
di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 
dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi 
mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 
berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 
pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi 
yang dianut perusahaan. 

Berdasarkan dua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan 

yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan, juga akan 
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memberikan informasi yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan. 

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Jenis laporan keuangan utama dan pendukung, menurut Harahap (2008 : 

106) adalah sebagai berikut : 

1. Neraca 
Daftar neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi 
keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi 
Perhitungan laporan laba rugi menggambarkan jumlah hasil biaya dan 
laba rugi perusahaan. 

3. Laporan Sumber dan Penggunaan dana 
Disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu 
periode. 

4. Laporan Aliran Arus Kas 
Laporan aliran arus kas disini menggambarkan sumber penggunaan 
kas dalam satu periode. 

5. Laporan Harga Pokok Produksi 
Laporan harga pokok produksi disini menggambarkan berapa dan 
unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu 
barang. Dalam hal tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan 
dalam laporan harga pokok penjualan (HPP). 

6. Laporan Laba Ditahan 
Laporan laba ditahan menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 
dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan Perubahan Modal 
Laporan perubahan modal ini menjelaskan perubahan posisi modal 
baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Laporan Kegiatan Keuangan 
Laporan ini menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan 
yang mempengaruhi kas. 

2.2.4 Pihak yang Berkepentingan dengan Laporan Keuangan 

Munawir (2004 : 2) menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah : 
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1. Pemilik Perusahaan 
Pemilik perusahaan memiliki kepentingan dengan adanya laporan 
keuangan. Dengan mengetahui laporan keuangan, pemiliki perusahaan 
akan dapat mengetahui dan menilai berhasil tidaknya manajer dalam 
memimpin perusahaan, yang biasanya diukur dengan laba atau rugi 
yang dialami oleh perusahaan. 

2. Manajer atau Pemimpin Perusahaan 
Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang lalu, 
maka dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 
pengawasannya dan menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih 
tepat. Laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk : 
a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 
b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, 

proses produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang 
dapat dicapai oleh perusahaan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yang 
telah diserahi wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan atau 
prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

3. Investor 
Investor sangat berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan 
perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Mereka 
berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa mendatang dan 
perkembangan perusahaan selanjutnya. 

4. Kreditur dan Bankers 
Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 
permintaan kredit dari suatu perusahaan, para kreditur dan bankers 
perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan 
yang bersangkutan. 

5. Pemerintah 
Pemerintah dimana perusahaan itu berdomisili sangat berkepentingan 
dengan adanya laporan keuangan perusahaan. Disamping untuk 
menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, 
juga diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan pemerintah. 

6. Buruh serta pihak-pihak lainnya 
Dengan adanya laporan keuangan, buruh serta pihak-pihak lainnya 
untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. 
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2.2.5 Sifat-sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004 : 6) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah 

bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan 

keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil suatu kombinasi antara : 

a. Fakta yang telah dicatat (Recorded Fact)
Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan 
akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan 
maupun yang disimpan di Bank, jumlah piutang, persediaan barang 
dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 
(Accounting Convention and Postulate) 
Artinya data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun 
anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang lazim, hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan 
pencatatan atau dengan keseragaman.

c. Pendapat pribadi (Personal Judgement)
Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 
konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang 
sudah menjadi standar praktek pembukuan namun penggunaan dari 
konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada 
akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan, 

antara lain : 

a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 
intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

b. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang kelihatannya 
bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dilakukan 
dengan standar nilai yang berbeda atau berubah-ubah. 

c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 
dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun, 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 
penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukan atau 
mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu 
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disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 
kenaikan tingkat harga-harga. 

d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

2.3  Analisis Laporan Keuangan  

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting setelah akhir periode adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Analisis laporan keuangan menurut Munawir (2004 : 35) adalah 

“Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan-

hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi 

keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.” 

Sedangkan menurut Harahap (2008 : 189) analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

“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.” 

Menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat 

bagi penganalisis untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari 

perusahaan. Analisa laporan keuangan sangat penting bagi pihak manajemen 

perusahaan, dengan mengadakan analisa data keuangan dari tahun-tahun yang 
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lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaannya serta hasil-hasil 

yang telah dianggap baik. Hasil analisa historis sangat penting artinya bagi 

kebijakan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Harahap (2008 : 195) adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 
yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 
(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik 
laporan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 
keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 
hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan 
komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan 
informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 
model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk 
prediksi, peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 
keputusan. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 
tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 
dengan periode sebelumnya. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 
perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan dan 
sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan 
di masa yang akan datang.  



25 

2.3.3 Sifat-sifat Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2008 : 194) analisis laporan keuangan memiliki sifat-

sifat : 

1. Fokus laporan keuangan adalah laba rugi, neraca, arus kas yang 
merupakan akumulasi transaksi dari kejadian histories, dan penyebab 
terjadinya dalam suatu perusahaan. 

2. Prediksi, analisa harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah 
berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan 
perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Dasar analisa adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip 
tersendiri sehingga hasil analisa sangat tergantung pada kualitas 
laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat 
diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. 

2.3.4 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2008 : 203) kelemahan analisa laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh 
karenanya kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar 
kesimpulan dari analisis itu tidak salah. 

2. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 
menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka 
laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 
perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 
perusahaan dan budaya masyarakat. 

3. Objek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu 
dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

4. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu 
dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab 
perbedaan angka misalnya: Prinsip akuntansi, Size perusahaan, Jenis 
industri, Periode laporan, Laporan individual atau laporan konsolidasi 
dan Jenis perusahaan aspek profit motive atau non profit motive. 

5. Laporan  keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang 
asing perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja 
timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

6. Kelemahan Analisa Rasio 
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Teknik analisa rasio merupakan sebagian dari konsep analisa laporan 
keuangan. Teknik analisa rasio memiliki kelemahan sebagai berikut : 
1) Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat 

tersendiri yang harus diketahui, dan memerlukan tafsiran 
tersendiri. Dan bukan tidak mungkin data akuntansi itu sendiri 
mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. 
Perbedaan yang sama-sama boleh dalam akuntansi misalnya 
perbedaan metode penyusutan akan memberikan data keuangan 
yang berbeda, penilaian persediaan, periode akuntansi, dan lain-
lain. 
Kalau kita ingin menganalisa dua perusahaan yang berbeda dan 
ingin membandingkannya maka kita harus melakukan: 
a. Analisa tentang prinsip akuntansi yang dianut 
b. Penyesuaian (rekonsiliasi) atas hal-hal yang berbeda 

2) Dalam menilai suatu rasio baik atau buruk analisa harus hati-hati. 
Turn over yang tinggi belum tentu baik, mungkin perusahaan 
melakukan obral besar-besaran dan cenderung mau bangkrut atau 
mungkin jenis perusahaannya berbeda. Rasio turn over untuk 
supermarket berbeda sekali dengan perusahaan dealer mobil 
mewah misalnya. 

3) Membandingkan dengan “industrial ratio” (yang belum ada di 
Indonesia) harus hati-hati. Karena banyak trick yang digunakan 
manajemen untuk memperbaiki rasio. 

4) Harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisa tidak 
menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya. 

5) Hati-hati terhadap kemungkinan adanya window dressing, income 
smoothing. 

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

mempunyai kelemahan dan keterbatasan yang diantaranya disebabkan dari 

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

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

suatu perusahaan. Agar hasil dari analisis lebih akurat maka suatu analisis juga 

harus melibatkan faktor-faktor lain di luar laporan keuangan, seperti situasi 

industri, gaya manajemen, kebijakan pemerintah, budaya perusahaan dan budaya 

masyarakat. 
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2.3.5  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan. Menurut Munawir (2004 : 36) 

ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu : 

1. Analisis Horisontal 
Analisis horisontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan 
laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga 
akan diketahui perkembangannya. Analisi horisontal ini disebut pula 
sebagai metode analisis dinamis. 

2. Analisis Vertikal 
Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis 
hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 
memperbandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lain 
dalam laporan keuangan tersebut sehingga hanya akan diketahui 
keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis 
vertikal ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena 
kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa 
mengetahui perkembangannya. 

Teknik analisis yang biasanya digunakan dalam analisis laporan keuangan 

menurut Munawir (2004 : 36) adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik 
analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 
periode atau lebih. 

2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 
yang dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis), 
adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi 
daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, 
naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement), 
adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi 
pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk 
mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang 
terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 
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4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis 
untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau 
untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 
tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement 
Analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 
berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber 
serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 
hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi 
secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu 
analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 
perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan 
laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk 
periode tersebut. 

8. Analisis Break Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat 
penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 
tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh 
keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat 
keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan, dan setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu 

untuk membuat agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

2.4 Rasio Keuangan  

2.4.1  Pengertian Rasio Keuangan 

Pengertian rasio keuangan menurut Harahap (2008 : 297) adalah “Rasio 

keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos 
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laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (berarti).” 

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2010 : 104) adalah sebagai berikut : 

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 
ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 
angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen 
dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang 
ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan 
dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun berbeda periode” 

Pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Horne (dalam Kasmir, 2010 : 

104) adalah sebagai berikut : 

“Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka 
akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka 
lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 
dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi 
kesehatan perusahaan yang bersangkutan.” 

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah 

suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan 

beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk 

kemudian yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan 

sebuah perusahaan. 

2.4.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Menurut Riyanto (2008 : 331) penggolongan rasio keuangan adalah 

sebagai berikut:  

a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus 
segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
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kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang termasuk dalam rasio 
likuiditas yaitu : 
1. Rasio lancar (current ratio) digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka 
pendeknya (kewajiban Lancar) dengan menggunakan aktiva 
lancar.  

2. Rasio cepat (qiuck ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 
menggunakan aktiva lancarnya yang likuid, yaitu aktiva lancar 
diluar persediaan. 

3. Rasio modal kerja terhadap total aktiva (working capital to total 
assets ratio) menunjukkan potensi cadangan kas yang ada akibat 
selisih yang terjadi antara aktiva lancar dengan hutang lancar 
(kewajiban lancar). 

b. 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 : 
1. Rasio periode pengumpulan piutang digunakan untuk mengetahui 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang 
menjadi uang tunai. 

2. Rasio tingkat perputaran piutang digunakan untuk mengukur 
berapa kali tingkat perputaran piutang dalam satu tahunnya. 

3. Rasio tingkat perputaran persediaan menunjukkan tingkat 
efektifitas manajemen persediaan, yaitu menunjukkan lamanya 
dana tertanam dalam persediaan. 

4. Rasio tingkat perputaran aktiva tetap menunjukkan sejauh mana 
efektifitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin 
tinggi rasio berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya. 

c. Rasio Laverage atau Solvabilitas 
Rasio laverage atau solvabilitas digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kawajiban-kewajiban 
jangka panjangnya. Yang termasuk dalam rasio laverage atau 
solvabilitas diantaranya : 
1. Rasio Hutang (debt ratio) mengukur sejauhmana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 
2. Rasio kewajiban terhadap modal (debt to equity ratio) 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 
total kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri. 

3. Time interest earned ratio mengukur kemampuan perusahaan 
membayar bunga hutang dengan laba sebelum bunga dan pajak 
atau dengan kata lain seberapa besar laba sebelum bunga dan 
pajak yang tersedia untuk menutup beban bunga. 
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4. Rasio kewajiban lancar terhadap total aktiva mengukur berapa 
besar total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan kewajiban 
lancar. 

5. Rasio kewajiban tidak lancar terhadap total aktiva mengukur 
berapa besar total aktiva perusahaan yang dibiayai dengan 
kewajiban bukan lancar. 

d. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas 
Rasio rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang 
termasuk dalam rasio rentabilitas atau profitabilitas diantaranya : 
1. 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. 

2. Marjin laba usaha mencerminkan kemampuan manajemen untuk 
menghasilkan laba setelah beban operasi atau usaha dan harga 
pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang 
dilakukan. 

3. 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. 

4. Return On Investment (ROI) mencerminkan kemampuan 
manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin 
sehingga dicapai laba bersih yang diinginkan. 

Rasio keuangan yang digunakan dalam prediksi kebangkrutan dengan 

model Altman Z-Score adalah sebagai berikut : 

1. Working Capital to Total Assets

Menurut Herlina (2009 : 51) menyatakan bahwa Net Working Capital to 

Total Asset adalah rasio yang mengukur likuiditas aktiva perusahaan 

terhadap total assets. Modal kerja atau Working capital diperoleh dari 

selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Indikator yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada tingkat likuiditas 

perusahaan adalah indikator internal seperti ketidakcukupan kas, hutang 
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dagang membengkak, utilitas modal menurun dan penambahan hutang 

yang tidak terkendali. 

2. Retained Earning to Total Assets

Menurut Herlina (2009 : 51) menyatakan bahwa Retained Earning to Total 

Assets adalah rasio yang mengukur profitabilitas kumulatif, rasio ini 

mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hal 

ini ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dibandingkan dengan kecepatan perputaran assets sebagai ukuran efisiensi 

perusahaan. 

3. EBIT to Total Assets

Menurut Herlina (2009 : 51) menyatakan bahwa Earning Before Interest 

and Taxes to Total Assets adalah rmengukur produktivitas yang 

sebenarnya dari aktiva perusahaan, rasio ini untuk mengukur kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan  bagi semua investor termasuk pemegang 

saham. 

4. MVOE to BVTL

Menurut Herlina (2009 : 51) menyatakan bahwa Market Value Of Equity 

to Book Value of Total Liabilities adalah mengukur seberapa banyak 

aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar 

daripada aktivanya dan perusahaan menjadi insolven. Rasio ini juga 

digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan 

jaminan dalam setiap hutangnya melalui modal sendiri. 



33 

5. Sales to Total Assets

Menurut Herlina (2009 : 51) menyatakan bahwa Sales to Total Assets

adalah mengukur aktivitas perusahaan dengan mendeteksi kemampuan 

dana perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva periode 

tertentu. Dari rasio ini akan diketahui kemampuan manajemen dalam 

menghadapi persaingan. 

2.5  Kebangkrutan 

2.5.1 Pengertian Kebangkrutan 

Menurut Gitman (2006 : 769) menyatakan bahwa kebangkrutan adalah 

kegagalan usaha yang terjadi ketika nilai hutang pada laporan keuangan melebihi 

nilai wajar pasar dari assets itu sendiri. Sedangkan pengertian kebangkrutan 

menurut Prihadi (2008: 117) adalah sebagai berikut : 

“Kebangkrutan (bankruptcy) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu 

lagi untuk melunasi kewajibannya.” 

Definisi dari kebangkrutan lainnya di kemukakan oleh Herlina (2009 : 48) : 

“Suatu kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan 
dalam menjalankan operasinya. Kebangkrutan sering disebut dengan 
likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan. Kebangkrutan atau 
kegagalan bisnis dapat terjadi karena pendapatan tidak cukup untuk 
menutup biaya. Dalam konteks keuangan, kegagalan bisnis terjadi apabila 
perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban terutama kepada para 
krediturnya.” 
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Kebangkrutan dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai 

suatu keadaan atau situasi dalam hal ini perusahaan gagal atau tidak mampu lagi 

memenuhi kewajiban-kewajibannya karena perusahaan mengalami kekurangan 

dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga 

tujuan ekonomi (profit) yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat terpenuhi. 

2.5.2  Penyebab Kebangkrutan 

Menurut Darsono dan Ashari (2005 : 101) menyatakan bahwa secara garis 

besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian 

internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari 

faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor 

perekonomian secara makro. 

a. Faktor-Faktor Internal Penyebab Kebangkrutan 

Adapun faktor internal yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

menurut Darsono dan Ashari (2005 : 102) meliputi : 

1. Manajemen yang tidak efisien akan menyebabkan kerugian terus 
menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat 
membayar kewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh 
pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian 
manajemen. 

2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah 
piutang-piutang yang dimiliki. Kewajiban 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. 

3. Moral Hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. 
Kecurangan ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada 
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akhirnya membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk 
manajemen korupsi ataupun memberikan informasi yang salah pada 
pemegang saham atau investor. 

b. Faktor-Faktor Eksternal Penyebab Kebangkrutan 

Faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan berasal dari 

faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi pelanggan, 

supplier, debitur, kreditur, pesaing ataupun pemerintah. Sedangkan faktor 

eksternal yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan meliputi 

kondisi perekonomian secara makro ataupun faktor pesaing global. 

Menurut Darsono dan Ashari (2005 : 103) tentang faktor-faktor eksternal 

penyebab kebangkrutan adalah sebagai berikut : 

1. Perubahan dalam keinginan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan 
yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam 
pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan selalu 
mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi 
kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut perusahaan harus selalu menjalin 
hubungan baik dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan 
pada satu pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku dapat 
diatasi.  

3. Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak 
melakukan kecurangan dengan kewajibannya. Terlalu banyak piutang 
yang diberikan pada debitur dengan jangka waktu yang lama akan 
mengakibatkan banyak aktiva yang menganggur yang tidak 
memberikan penghasilan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 
perusahaan harus selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan 
debitur supaya bisa melakukan perlindungan dini terhadap aktiva 
perusahaan. 

4. Hubungan tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal 
terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam Undang-
Undang No.4 tahun 1998, kreditur bisa memailitkan perusahaan. 
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola 
kewajibannya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan 
kreditur. 
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5. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu 
memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan 
menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, 
memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. 

6. 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 Permasalahan dalam Kesulitan Keuangan 

Masalah kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan harus diatasi 

dengan pembaruan baik struktur keuangan maupun organisasi perusahaan. 

Berkaitan dengan permasalahan keuangan perusahaan, permasalahan keuangan 

menurut Darsono dan Ashari (2005 : 104) bisa digolongkan kedalam empat 

kategori yaitu : 

1. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang, sehingga mengalami kebangkrutan. 

2. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan jangka pendek namun bisa 
mengatasinya, sehingga tidak menyebabkan kebangkrutan. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan jangka pendek 
tetapi mengalami kesulitan keuangan jangka panjang, sehingga ada 
kemungkinan mengalami kebangkrutan. 

4. Perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan dalam jangka 
pendek yang berupa kesulitan likuiditas ataupun kesulitan keuangan 
jangka panjang. 

2.5.4 Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Informasi Kebangkrutan 

Menurut Hanafi (2008 : 261) menyatakan bahwa informasi mengenai 

kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya pemberi 

pinjaman, investor, pemerintah, akuntan dan manajemen. Adapun penjelasan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Pemberi pinjaman (seperti pihak bank). 
Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan 
siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk 
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 yang menjual surat berharga tersebut. 
Investor yang menganut strategi aktif akan mengembangkan model 
prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan sedini 
mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. 

3. Pihak Pemerintah 
Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung 
jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (misalnya sektor 
perbankan). Juga pemerintah mempunyai badan usaha yaitu BUMN yang 
harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk 
melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan 
yang perlu bisa dilakukan lebih awal. 

4. Akuntan 
Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha 
karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu 
perusahaan. 

5. Manajemen 
Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan 
kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Contoh biaya kebangkrutan yang 
langsung adalah biaya akuntan dan penasihat hukum. Sedangkan contoh 
biaya 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-tidakan penghematan bisa 
dilakukan, misalnya dengan melakukan merger atau restrukturisasi 
keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. 

2.5.5  Analisis Model Altman Z-Score 

Analisis model Altman Z-Score merupakan salah satu teknik analisis yang 

bisa digunakan untuk memprediksi adanya kebangkrutan suatu perusahaan. 

Altman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dengan 

teknik statistik, yaitu analisis diskriminan yang digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan istilah yang sangat terkenal yang disebut Z-
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score. Z-Score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali rasio-rasio 

keuangan yang akan menunjukan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. 

Menurut Prihadi (2008 : 336) ada 3 versi model Altman Z-Score  yaitu : 

1. Model prediksi Z-Score untuk perusahaan manufaktur yang telah Go 

Public (Original Z-Score)

Model prediksi Z-Score ini merupakan versi yang pertama kali 

dikembangkan oleh Altman. 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 

Dengan kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

X1 = working capital to total assets

X2 = retained earnings to total assets

X3 = earning before interest and taxes to total assets

X4 = market value of equity to book value of total liabilities

X5 = sales to total assets

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

a. Z-Score < 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki 

kesulitan keuangan yang sangat besar dan berisiko tinggi sehingga 

kemungkinan bangkrutnya sangat besar. 

b. 1,81 < Z-Score < 2,99 berada di daerah abu-abu (gray 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. 
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c. Z-Score > 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat 

sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. 

2. Model prediksi Z-Score untuk perusahaan manufaktur tertutup / private 

(Model A Z-Score atau Z’Score) 

Karena keterbatasan dari penggunaan Z-Score yang hanya dapat 

digunakan untuk perusahaan manufaktur yang go public, kemudian 

Altman mengembangkan dua varian dari Z-Score yaitu Z’-Score dan Z”-

Score. Z’-Score ditujukan untuk perusahaan manufaktur tertutup (Private)

dengan cara merumuskan kembali rasio yang digunakan, yaitu 

menghilangkan market value of equity dan menggantiya dengan book 

value of equity. Formula untuk perusahaan manufaktur tertutup (private)

diubah menjadi : 

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

Dengan kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

X1 = working capital to total assets

X2 = retained earnings to total assets

X3 = earning before interest and taxes to total assets

X4 = Book value of equity to book value of total liabilities

X5 = sales to total assets 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

a. Z’-Score < 1,20 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki 

kesulitan keuangan yang sangat besar dan berisiko tinggi sehingga 

kemungkinan bangkrutnya sangat besar. 
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b. 1,20 < Z’-Score < 2,90 berada di daerah abu-abu (gray 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. 

c. Z’-Score > 2,90 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat 

sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. 

3. Model prediksi Z-Score untuk perusahaan non manufacture yang sudah go 

public maupun tertutup / private (Model B Z-Score atau Z”-Score)

Pada model terakhir ini rasio Sales to Total Assets dihilangkan dengan 

harapan industry effect, dalam pengertian ukuran perusahaan terkait 

dengan asset bisa dapat dihilangkan. 

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

Dengan rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

X1 = working capital to total assets

X2 = retained earnings to total assets

X3 = earning before interest and taxes to total assets

X4 = Book value of equity to book value of total liabilities

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 

a. Z”-Score < 1,10 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki 

kesulitan keuangan yang sangat besar dan berisiko tinggi sehingga 

kemungkinan bangkrutnya sangat besar. 
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b. 1,10 < Z”-Score < 2,60 berada di daerah abu-abu (gray 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. 

c. Z”-Score > 2,60 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat 

sehat sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan. 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Tahun Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil penelitian 

1 2009 Herlina “Analisis Potensi 

Kebangkrutan pada 

Perusahaan-Perusahaan 

Farmasi yang Terdaftar 

di BEJ dengan Metode 

Diskriminan Altman” 

Hasil olah data pada uji 

potensi kebangkrutan 

menurut Altman sangat 

efektif untuk mengetahui 

posisi perusahaan-

perusahaan farmasi, seperti 

perusahaan PT. Daryavaria 

Laboratoria, Tbk yang 

hampir setiap tahunnya 

mengalami kebangkrutan, 

sedangkan perusahaan 

yang tidak pernah 

mengalami kebangkrutan 
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setiap tahunnya adalah 

perusahaan PT. Merck 

Indonesia. 

2 2011 H. Murdifin 

Haming 

“Kajian atas Risiko 

Kebangkrutan 

Perusahaan Industri 

Semen yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia” 

Secara umum, tiga pabrik 

semen menunjukkan 

kinerja keuangan yang 

lebih baik dari 

sebelumnya, walaupun 

sampai tahun 2009 PT 

Holcim Indonesia, Tbk 

masih berada di wilayah 

gray area, sedangkan PT. 

Indocement Prakarsa, Tbk 

untuk tahun 2006-2009 

berada pada kategoti sehat, 

begitu juga dengan PT. 

Semen Gresik, Tbk 

memiliki kinerja yang 

lebih baik dibandingkan 

dengan dua pabrik semen 

lainnya.

3 2009 Sarton 

Sinambela 

“Prediksi Kebangkrutan 

Perusahaan Makanan dan 

Minuman : Dengan 

Pendekatan Metode 

Altman pada Perusahaan 

yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2003-2007” 

Hasil pengamatan dari 

sepuluh perusahaan 

makanan dan minuman 

perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia 

secara teoritis ada tiga 

perusahaan pada kategori 

bangkrut, ada empat 
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perusahaan berada pada 

kategori  gray area dan 

ada empat perusahaan 

terletak pada kategori 

sehat. 

4 2009 Rendy 

Devriana 

“Analisis Model Altman 

Z-Score dalam 

Memprediksi 

Kebangkrutan pada 

Perusahaan 

Telekomunikasi yang Go 

Public di BEI” 

Menurut perhitungan dan 

analisis model Altman Z-

Score, PT. Telkom, Tbk 

pada periode 2003-3007 

dikategorikan sehat karena 

berdasarkan kriteria model 

Altman Z-Score memiliki 

nilai Z-Score > 2,99. 

Sedangkan untuk PT. 

Indosat, Tbk memiliki 

nilai Z-Score antara 1,8-

2,99 sehingga 

dikategorikan berada pada 

kondisi Grey area.

5 2011 Dera Dwi 

Rosimarta 

“Analisa Risiko 

Kebangkrutan dengan 

Menggunakan Altman Z-

Score pada Perusahaan 

BUMN yang Listing di 

BEI” 

Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, dapat 

diketaui bahwa perusahaan 

BUMN yang mengalami 

kebangkrutan diantaranya 

PT.Adhi Karya, Tbk., 

Indofarma, Tbk., Kimia 

Farma, Tbk., PT. Wijaya 

Karya, Tbk., Bank Negara 

Indonesia, Tbk., Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk. 
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Dan Bank Mandiri, Tbk. 

6 2010 Kurniasari 

Dian Jayanti 

“Analisis Risiko 

Kebangkrutan dengan 

Menggunakan Model 

Altman Z-Score pada 

Industri Property di BEI” 

Perusahaan yang 

dikategorikan sehat 

periode 2004-2008 

berdasarkan nilai Altman 

Z-Score selama 5 tahun 

berturut-turut yaitu PT. 

Lippo Cikarang, Tbk. dan 

PT. Jaya Real Property, 

Tbk., sedangkan yang 

dikategorikan bangkrut 

selama 5 tahun berturut-

turut adalah PT. Bintang 

Mitra Semestaraya, Tbk. 

Serta yang dikategorikan 

Grey Area pada periode 

tersebut adalah PT. Lippo 

Karawaci, Tbk. 


