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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1   Pengertian Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang 

tertulis diatasnya tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada 

dibalik angka tersebut. (Birgham dan Houston, 2010).  

Menurut Subramanyam (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan produk proses laporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan 

akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan 

perusahaan. Pemahaman mengenai lingkungan pelaporan keuangan perlu disertai 

pemahaman tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntnsi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Pengetahuan ini akan membantu dalam melihat posisi 

keuangan yang sesungguhnya dan kinerja perusahaan dengan lebih baik. 

Di sisi lain, Irham Fahmi (2011) mengatakan laporan keuangan merupakan 

suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya 

itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan. 

Menurut Harahap (2010) dalam bukunya Analisis Kritis atas Laporan 

Keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan keuangan 

sebagai salah satu informasi untuk membuat keputusan ekonomi adalah: 
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1) Investor, bagi investor potensial akan melihat kemungkinan potensi 

keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

2) Pemegang Saham, ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, 

utang, modal, hasil, biaya, dan laba. 

3) Manajer, ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya. 

4) Karyawan, menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberi gaji, upah, pensiun dan balas jasa 

lainnya. 

5) Kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang 

akan diluncurkan. 

6) Analisis Pasar modal, ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi 

keuangan perusahaan. 

7) Instansi Pajak, menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan 

kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi 

dan juga untuk dasar penindakan. 

8) Langganan / Lembaga Konsumen, untuk melindungi diri dari kemungkinan 

praktik yang merugikan. 

9) Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk menilai sejauh mana perusahaan 

merugikan pihak tertentu yang dilindunginya. 

10) Pemerintah, ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan. 

11) Akademis, laporan keuangan menjadi bahan dasar yang diolah untuk 

mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis / penelitian yang dilakukan. 
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2.1.1  Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Dalam bukunya yang berjudul Understanding Financial Statement (2004), Lyn 

M. Fraser dan Aileen Ormiston mengatakan laporan keuangan yang disajikan oleh 

manajemen terdiri dari empat laporan keuangan utama yang menggambarkan 

sumber-sumber kekayaan (assets), kewajiban perusahaan (liabilities), profitabilitas, 

dan transaksi-transaksi yang menyebabkan arus kas perusahaan. Empat laporan 

utama tersebut adalah: 

1) Neraca, menunjukkan posisi keuangan, liabilitas dan kekayaan pemegang 

saham suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2) Laporan perhitungan laba-rugi, menyajikan hasil usaha perusahaan, beban 

dan laba rugi bersih untuk periode akuntansi tertentu. 

3) Laporan ekuitas pemegang saham, merekonsiliasi saldo awal dan akhir laba 

ditahan dalam neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan laba ditahan 

digabung dengan laporan laba-rugi yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir 

laba ditahan. Perusahaan banyak yang memilih bentuk terakhir, yang 

menyajikan laporan ekuitas pemegang saham dalam pengungkapan catatan 

atas laporan keuangan. 

4) Laporan arus kas, memberikan informasi arus kas masuk dan kas keluar dari 

kegiatan operasi, investasi, pendanan dalam periode yang dicakup. 

 

Dari keempat macam laporan tersebut dapat diringkas lagi menjadi dua 

macam, yaitu laporan neraca dan laporan laba-rugi. Hal ini karena laporan  ekuitas 

pemegang saham dan laporan arus kas pada akhirnya akan diikhtisarkan dalam 

laporan neraca dan atau laporan laba-rugi. 
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2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 

2009 adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Lebih jauh Nasir dan Titik (2000) mengatakan bahwa laporan keuangan 

ditunjukkan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepada pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya serta 

merupakan laporan akuntansi utama yang mengomunikasikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisa ekonomi dan peramalan 

untuk masa yang akan datang. 

Bab 4 dari APB Statement No.4 mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan 

khusus, tujuan umum, tujuan kualitatif serta menempatkan mereka dibawah suatu 

kumpulan pembatasan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :  

1. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil 

operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. 

2. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya 

ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat : 

i. Mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya 

ii. Menunjukkan pendanaan dan investasinya 

iii. Mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya 

iv. Menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya 
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b. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan 

untuk memperoleh laba agar dapat : 

i. Menyajikan ekspektasi pengembalian deviden kepada investor 

ii. Menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kreditor 

dan pemasok, memberikan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya, 

membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk perluasan usaha. 

iii. Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pada 

manajemen 

iv. Menyajikan profitabilitas jangka panjang. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. 

d. Untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan 

dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. 

e. Untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan 

pengguna laporan 

Tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh APB Statement no.4 memberikan dasar 

pemikiran bagi bentuk dan isi dari laporan keuangan. 

Lebih dalam Sofyan Syafri Harahap (2010) mengatakan bahwa hasil analisa 

laporan keuangan akan bisa membuka tabir : 

- Kesalahan proses akuntansi seperti : kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, 

kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, kesalahan jurnal. 

- Kesalahan lain yang disengaja. Misalnya tidak mencatat, pencatatan harga yang 

tidak wajar, menghilangkan data, income smoothing, dan lain sebagainya. 
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Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 

pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi 

yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan 

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

2.1.3  Manfaat Laporan Keuangan 

Pada akhir periode biasanya kuartal atau tahunan, laporan keuangan disiapkan 

untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada saat tersebut, dan untuk 

meringkas aktivitas operasi selama periode sebelumnya. (Subramanyam dan John, 

2010). 

Dalam bukunya Analisis Kinerja Keuangan, Irham Fahmi (2011) mengatakan 

bahwa berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan 

untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan 

untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa 

laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

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

perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan 

mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

Standar akuntansi keuangan memberikan pengertian tentang laporan keuangan 

yaitu, Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa laporan keuangan ialah neraca 

dan perhitungan laba laporan perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, 
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atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Menurut Harahap (2010), pihak eksternal atau pemakai laporan keuangan itu 

meliputi :   

a.  Pihak perusahaan  

Pihak ini sangat berkepentingan untuk mengetahui laporan keuangan, karena 

laporan tersebut dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin 

perusahaan. Laporan keuangan juga digunakan untuk  menilai kemungkinan hasil 

yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga bisa untuk menaksir 

bagian keuntungan yang akan diterima pemilik.  

b.  Manajer / Pemimpin Perusahaan   

Laporan keuangan digunakan untuk menyusun kebijaksanaan yang lebih tepat, 

memperbaiki sistem yang telah dijalankan dan untuk menyusun sistem 

pengawasan yang lebih bagus.  

c. Investor  

Penanam modal yang beresiko dan  penasehat mereka berkepentingan dengan 

resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan.  

d. Karyawan, karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan.   

e. Pemberi pinjaman (kreditur), pemberi pinjaman tertarik dengan informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan  apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.   
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f. Pemasok dan kreditur usaha lainnya, tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan  apakah jumlah yang terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo.   

g. Pelanggan, berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau 

tergantung pada perusahaan.   

h. Pemerintah, pemerintah dan lembaga yang berada di bawah wewenangnya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktifitas perusahaan.   

i. Instansi pajak, perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak sehingga perusahaan 

juga dikenakan pemotongan, perhitungan dan pembayaran.   

j. Analisis pasar modal, Analisis pasar modal selalu melakukan analisis tajam dan 

lengkap terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang 

berpotensi masuk pasar modal.   

k. Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktifitasnya. 

 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan yang mana analisa yang digunakan terdiri dari analisa likuiditas, analisa 

solvabilitas, analisa rentabilitas dan analisa aktivitas (laverage) (Said, 2002). 

 Penganalisa laporan keuangan dalam menganalisa rasio keuangan pada 

dasarnya dapat melakukan perbandingan, yaitu : 
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1)  Analisa Time Series, yaitu membandingakn rasio sekarang dengan rasio-rasio 

yang lampau atau membandingkan antara rasio keuangan perusahaan dari satu 

periode ke periode lainnya. Dengan cara perbandingan tersebut dapat diketahui 

perubahan-perubahan rasio dari tahun ke tahun. Pembanding rasio yang dicapai saat 

ini dengan rasio-rasio keuangan masa lalu akan memperlihatkan apakah perusahaan 

akan mengalami kemajuan atau kemunduran. Sehingga adanya rasio manajemen 

dapat melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang nantinya dapat dibuat 

sebagai dasar untuk membuat rencana-rencana kedepan. 

2) Analisa Cross Section, yaitu membandingkan rasio-rasio dari perusahaan dengan 

rasio-rasio sejenis dari perusahaan lain yang berada pada industri sama dalam waktu 

yang sama. Dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri akan 

dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan berada dalam aspek tertentu 

yaitu apakah berada diatas rata-rata industri, berada dibawah atau pada rata-rata 

industri. Jadi dengan adanya pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis 

lainnya. 

 

2.1.5 Analisis Kinerja Keuangan 

 Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat 

secara terus-menerus oleh manajemen (Helfert, 1996). Berdasarkan definisi tersebut 

bahwa kinerja perusahaan merupakan hasil dari keputusan individual yang dibuat 

oleh manajemen secara terus-menerus untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

 Keputusan individual yang dibuat sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Jika keputusan yang telah dibuat itu tepat maka kinerja perusahaan tersebut baik dan 



23 
 

sebaliknya jika keputusan yang telah dibuat kurang tepat maka kinerja perusahaan 

tersebut kurang baik. 

 Salah satu aspek kinerja yang penting adalah aspek keuangan. Simana kinerja 

tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan 

analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis 

Z-Score. Data pokok sebagai input dalam analisis rasio ini adalah laporan laba rugi, 

neraca dan laporan arus kas perusahaan. Dengan ketiga laporan ini akan dapat 

ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini dapat digunakan untuk menilai 

beberapa aspek tertentu dari operasi perusahaan (Syamsudin, 2000). 

 

2.2 Pengertian Kebangkrutan 

Meskipun kesulitan usaha dan kebangkrutan mudah diucapkan, tetapi definisi 

yang lebih pasti mengenai istilah-istilah tersebut sulit dirumuskan. Menurut Hanafi 

(2011) pengertian kebangkrutan sendiri bisa dilihat dari pendekatan aliran dan 

pendekatan stok. Dengan menggunakan pendekatan stok perusahaan bisa dinyatakan 

bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Jika perusahaan memiliki utang 

Rp 1 miliar, sedangkan total asetnya hanya Rp 500 juta, maka perusahaan tersebut 

sudah bisa dinyatakan bangkrut. Dengan menggunakan pendekatan aliran perusahaan 

akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari sudut 

pandang stok, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut meskipun mungkin masih 

menghasilkan aliran kas yang cukup, atau mempunyai prospek yang baik di masa 

mendatang. 

Menurut UU Kepailitan No.4 Tahun 1998, debitur yang telah jatuh tempo dan 

dapat ditagih, akan dinyatakn pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik 

atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. 
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Emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari 

kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak 

terafiliasi, maka emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 

mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, 

nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman, dan alasan kegagalan atau 

ketidakmampuan menghindari kegagalan kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana 

efek emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir 

hari kedua sejak emiten atau perusahaan publik tercatat secepat mungkin, paling 

lambat akhir hari kedua sejak emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan 

atau mengetahui ketidakmampuan untuk menghindari kegagalan dimaksud (Yani dan 

Widjaja dalam Kurniawan 2012). 

Kesulitan keuangan jangka pendek bisa berkembang menjadi kesulitan 

solvable, dan perusahaan bisa dilikuidasi. Likuidasi dipilih apabila nilai likuidasi 

lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan jika diteruskan manajemen karena 

manajemen bisa melakukan perbaikan. Kreditur dan pemegang saham bisa 

melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-

tanda kebangkrutan dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi, 

antara lain jika current liabilities lebih besar dari current asset yang berarti bahwa 

perusahaan tidak mampu menutup utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang 

dimiliki dan retained earning menurun yang berarti bawa efisiensi usaha manajemen 

perusahaan kurang begitu baik. Ada beberapa indikator yang bisa menjadi prediksi 

kebangkrutan perusahaan. Salah satu sumbernya adalah analisis aliran kas untuk saat 

ini atau untuk masa mendatang dan analisis strategi perusahaan. Sumber lain adalah 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan bisa dipakai untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan. 
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Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan 

didefinisikan dalam beberapa pengertian menurut Undang-Undang No.4 tahun 1998 

dimana suatu institusi dinyatakan oleh keputusan pengadilan bila debitur memiliki 

dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih, sedangkan menurut Supardi dalam Kurniawan yaitu : 

1) Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed) 

Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau 

pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat 

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

lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari 

perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan 

dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya 

lebih kecil daripada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah 

investasi tersebut. 

2) Kegagalan Keuangan (Financial Distressed) 

Pengertian financial distressed menurut Supardi dalam Kurniawan (2012) 

mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau 

dalam pengertian modal kerja. Sebagian asset liability management sangat berperan 

dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena financial distressed.  

Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara yang 

sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan memicu 

semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit 

kemudian semakin sakit dan bangkrut. Perusahaan yang belum sakitpun akan 

mengalami kesulitan dalam pemenuhan dana untuk kegiatan operasional perusahaan 

akibat adanya krisis ekonomi tersebut. Namun demikian, proses kebangkrutan 
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sebuah perusahaan tentu saja tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi saja 

tetapi bisa disebabkan oleh faktor lain yang sifatnya nonekonomi.  

Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan 

antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, 

yaitu: 

a) Insolvensi teknis 

Perusahaan bisa dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo. Walaupun total aktiva melebihi total utang atau 

terjadi bila suatu perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam 

ketentuan hutangnya seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancar yang telah 

ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva yang disyaratkan. 

Insolvensi teknis juga terjadi bila arus kas tidak cukup untuk memenuhi pembayaran 

bunga atau pembayaran kembali pokok pada tanggal tertentu. 

b) Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai 

kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas 

yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. 

 

2.2.1 Sumber-sumber Informasi Prediksi Kebangkrutan 

Menurut Hanafi (2011) kebangkrutan yang terjadi sebenarnya dapat diprediksi 

dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu : 

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

2) Analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada 

persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. 

3) Struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. 
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4) Kualitas manajemen. 

5) Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. 

Sedangkan menurut Beaver dalam Nasir dan Titik (2000) rasio keuangan 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan adalah : 

a) Cash flow to total debt (arus kas terhadap total hutang) 

b) Net income to total assets (keuntungan bersih terhadap total aktiva) 

c) Current assets to current liabilities (aktiva lancar terhadap kewajiban lancar) 

d) Total debt to tatal assets (total utang terhadap total assets) 

e) Working capital to total assets (modal kerja terhadap total assets) 

 

2.3  Analisis Rasio Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan 

Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering 

disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. 

Kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti (Adnan dan 

Kuniarsih, 2000), yaitu :  

a.  Kegagalan ekonomi  

Biasanya diartikan bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan 

tidak menutup biaya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal 

atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. 

b.  Kegagalan teknis  

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara 

dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu :  

   Insolvensi teknis, perusahaan dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Insolvensi teknis juga terjadi bila 
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arus kas tidak cukup untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembayaran 

kembali pada tanggal tertentu.  

   Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan, didefinisikan dalam ukuran sebagai 

kekayaan bersih  negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari 

arus yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.  

Likuiditas merupakan suatu proses yang berakhir pada pembubaran perusahaan 

sebagai suatu perusahaan. Likuidasi atau pembubaran perusahaan senantiasa 

berakibat penutupan usaha akan tetapi likuidasi tidak selalu berarti perusahaan 

bangkrut. Likuiditas mempunyai tiga arti (Adnan dan Kuniarsih, 2000: 138), yaitu :  

a. Realisasi tunai yaitu penjualan kepemilikan dalam bentuk saham, obligasi atau 

komoditas, baik untuk memperoleh laba maupun untuk mengantisipasi atau 

menghindari kerugian-kerugian karena harga lebih rendah.  

b. Pengakhiran usaha dengan cara pengkonversian aset-asetnya menjadi uang 

tunai dan pendistribusian hasil pengkonversian tersebut. 

c.  Suatu cara penyembuhan yang tersedia bagi kreditur yang tidak bisa membayar 

kewajiban-kewajibannya (insolvent). Likuidasi bertujuan dasar realisasi aset-

aset dan likuidasi kewajiban-kewajiban ketimbang kesinambungan usaha, 

sebagaimana yang biasa terjadi dalam reorganisasi.  

Rasio keuangan yang sering digunakan dalam berbagai analisis keunagan 

dalah : rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. J Fred Weston 

dalam buku Sugiono (2009), rasio-rasio keunagan dikelompokkan sebagai 

berikut : 

a. Rasio Likuiditas, bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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b. Rasio Laverage, bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan 

perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. 

c. Rasio Aktivitas, bertujuan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

mengoperasikan dana. 

d. Rasio Profitabilitas, bertujuan mengukur efektifitas manajemen yang tercermin 

pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. 

e. Rasio Pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan bkedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan 

dalam industri. 

f. Rasio Penilaian, bertujuan mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan 

karena rasio ini merupakan pencerminan dari rasio resiko dan rasio imbalan 

hasil. 

g. Rasio Pasar, rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan, relatif 

terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada 

sudut pandang investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio-rasio ini (Hanafi, 2004). Ada beberapa rasio 

yang bisa dihitung dalam rasio pasar ini, yaitu : 

1) PER (Price Earning Ratio)  

 PER melihat harga pasar saham relatif terhadap earning-nya. Perusahaan yang 

diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tinggi (yang berarti 

mempunyai prospek yang baik), biasanya mempunyai PER yang tinggi. 

2) Devidend Yield 

 Devidend Yield merupakan dari sebagian total return yang akan dieperoleh 

investor. Bagian dari return yang lain adalah capital gain, yang diperoleh dari 

selisih positif antara harga jual dengan harga beli. 
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3) Rasio Pembayaran Deviden 

 Rasio ini melihat bagian earning (pendapatan) yang dibayarkan sebagai 

deviden kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan di investaikan 

kembali ke perusahaan. 

 

2.3.1   Cara Mendeteksi Kebangkrutan  

`Berbagai cara untuk mendeteksi dan meramalkan kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan (Harnanto dalam Maya, 2010) adalah : 

1.   Analisis Univariate (variabel keuangan tunggal)  

Pendekatan berdasarkan variabel tunggal (univariate) untuk meramalkan 

kemungkinan terjadinya kebangkrutan, dengan menggunakan asumsi sebagai 

berikut:   

a)   Bahwa distribusi dari variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami 

kesulitan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang 

tidak yang mengalami kesulitan keuangan. 

b)  Perbedaan variabel dapat dikapitalisasi / dikuantifikasikan untuk maksud-

maksud membuat ramalan tersebut. Salah satu kelemahan dalam pendekatan  

univariate ini adalah menggunakan rasio keuangan yang berbeda akan 

menghasilkan perkiraan yang berbeda pula dalam suatu perusahaan.  

2.   Analisis Multivariate (Variabel Keuangan Ganda) 

Model Diskriminan Analisis (MDA) adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan pengamatam ke dalam sebuah kelompok dari beberapa 

prioritas pengelompokan MDA yang digunakan terutama menggolongkan dalam 

membuat prediksi ke masalah-masalah dalam variabel dependent muncul dalam 

bentuk kualitatif. 
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Hanafi dan Halim (2005) “Model kebangkrutan sudah dikembangkan ke 

beberapa negara. Altman (1983-1984) melakukan survey model-model yang 

dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brasil, Australia, Inggris, 

Irlandia, Kanada, Belanda dan Perancis. Salah satu masalah yang bisa dibahas adalah 

apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan 

untuk semua negara, ataukah mempunyai kekhususan. Tabel berikut ini menyajikan 

rasio-rasio keunagan komparatif untuk beberapa negara studi. Nilai Zi juga 

disajikan.Nilai tersebut dicari dengan persamaan diskriminan sebagai berikut ini : 

Zi = 1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.6 X4 + 0.99 X5 

Dimana :        

   X1 = Working Capital / Total Assets. 

X2 = Retained Earnings / Total Assets. 

X3 = Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets.  

X4 = Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities. 

X5 = Sales/ Total Assets. 

Dalam laporannya Altman mengelompokkan perusahaan menjadi dua kategori, 

yaitu pailit dan tidak pailit. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh nilai Z rata-rata 

kelompok perusahaan yang pailit sebesar -0,2599 dan rata-rata untuk perusahaan 

yang tidak pailit sebesar 4,8863. Sebagai patokan untuk mengkalsifikasikan 

perusahaan yang dipilih batas nilai Z sebesar 2,675 sebagai nilai kritis yang 

merupakan klasifikasi umum. Jadi nilai perusahaan dengan nilai skor Z yang lebih 

besar dari 2,675 diklasifikasikan perusahaan yang tidak pailit. 
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2.4 Penelitian Sebelumnya 

Beaver (1966) seperti yang dikutip oleh (Adnan dan Kuniarsih, 2000) yang 

menggunakan 29 rasio keuangan pada lima tahun sebelum terjadi kebangkrutan. 

Dalam studinya, Beaver membuat enam kelompok rasio keuangan dan membuat 

univariate analysis, yaitu manghubungkan tiap-tiap rasio untuk menentukan rasio 

mana yang paling baik digunakan sebagai prediktor. Rasio keuangan tersebut terdiri 

dari  Cash Flow to Total Debt, Net Income to Total Asset, Current Plus Long-term 

Liabilities to Total Asset, Current Ratio, Working capital to Total Asset,  dan Non-

credit Interval. Dari enam kelompok rasio tersebut, Beaver menemukan bahwa rasio 

dari aliran kas terhadap kewajiban total merupakan  prediktor yang paling baik untuk 

menentukan tingkat kebangkrutan perusahaan. Sampel yang diambil terdiri dari 79 

perusahaan yang bangkrut. Dari kedua kelompok perusahaan tersebut, lima rasio 

prediktor menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang gagal 

dengan perusahaan yang berhasil. 

Rifqi (2009) dalam penelitiannya melakukan penelitian pada 39 perusahaan 

yang terdaftar di BEI pada perusahaan yang memenuhi kriteria pada tahun 2004-

2005. Peneliti menggunakan 4 macam model analisis yaitu model Altman, Ohlson, 

Zmijewski dan Springate. Peneliti menguji keakuratan ke 4 model tersebut. Hasil 

yang di dapatkan dalam penelitiannya yaitu bahwa dari ke empat model yang 

digunakan, model Springate merupakan model yang paling akurat diantaranya 

dengan tingkat akurasi model sebesar 70,51%. 

Dalam penelitian Rifqi (2009) menyatakan bahwa beberapa orang lain juga 

telah menguji model ini dan menemukan tingkat akurasi yang berbeda-beda. 

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda-beda 

nilai asetnya : 
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 Botheras (1979) seperti dikutip dari www.bankruptcyaction.com menguji model ini 

atas 50 perusahaan yang nilai asetnya rata-rata US$ 2,5 juta dan menemukan 

tingkat akurasi 88% 

 Sands (1980) seperti dikutip dari www.bankruptcyaction.com  menguji model ini 

pada 24 perusahaan rata-rata asetnya US$ 63,4 juta dan menemukan tingkat akurasi 

83,3%. 

Adnan dan Kuniarsih (2000) melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan Altman untuk menganalisis tingkat kesehatan perusahaan yang 

digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan perusahaan. Sampel yang 

digunakan dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok perbankan dan 

nonperbankan. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pada 

perusahaan perbankan dan nonperbankan menunjukkan kondisi kinerja yang tidak 

sehat. Demikian pula  pada hasil analisis potensi kebangkrutan yang menunjukkan Z-

score yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa antara rasio-rasio dalam 

tingkat kesehatan dengan rasio-rasio dalam potensi kebangkrutan mempunyai 

hubungan yang sangat kuat dalam menentukan kondisi keuangan perusahaan  dan 

untuk lebih meyakinkan kondisi kebangkrutannya. Dengan demikian formula yang 

ditemukan oleh Altman bisa digunakan sebagai salah satu alat ukur yang handal 

untuk memprediksi potensi kebangkrutan sebuah perusahaan.  

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nugraheni (2005) dalam Tarigan pada 

perusahaan perbankan dari tahun 1999-2003 mencoba untuk memberikan bukti 

empiris mengenai rasio-rasio keuangan dalam perusahaan perbankan yang terdapat di 

BEI. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan secara positif baik secara 

parsial maupun simultan antara rasio pendekatan Altman dengan harga saham. 

http://www.bankruptcyaction.com/
http://www.bankruptcyaction.com/
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Penilaian terhadap harga saham perusahaan akan menggunakan harga penutupan 

(closing price) yang merupakan harga pasar sebenarnya.  

Penelitian yang dilakukan Fakhrurozie (2007) dalam Tarigan menggunakan 

pendekatan Altman pada perusahaan perbankan periode 2001-2003 menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara hasil analisa kebangkrutan dengan 

harga saham perusahaan. 

Handojo dalam Tarigan (2010) dalam tesisnya yang berjudul analisis pengaruh 

rasio-rasio keuangan Altman terhadap harga saham menyatakan bahwa rasio-rasio 

Altman secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Rasio WC/TA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham sedangkan 

rasio RE/TA dan rasio EBIT/TA masing-masing berpengaruh secara positif dan 

signifikan. 


