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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Prihanthini dan Sari (2013) meneliti mengenai Prediksi kebangkrutan dengan 

model Grover, Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski pada perusahaan Food 

and Beverage di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan 

bahwa tingkat akurasi tertinggi oleh model Grover dengan tingkat akurasi 100% 

untuk 10 sampel kemudian disusul oleh model Springate sebesar 90%, model 

Zmijewski sebesar 90%, dan terakhir model Altman Z-score sebesar 80%. 

Wulandari, et al (2014) meneliti mengenai Analisis perbandingan model 

Altman, Springate, Ohlson, Fulmer, CA-Score, dan Zmijewski, dalam memprediksi 

financial distress (Studi Empiris pada perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). Dalam penelitiannya CA-

Score tidak dapat digunakan sebagai prediksi kesulitan keuangan perusahaan. 

Perbandingan model analisis yang paling efektif dan akurat adalah model ohlson 

setelah dilakukan prediksi terhadap 12 perusahaan food and beverage, diketahui 

bahwa 5 perusahaan yang diprediksi akan mengalami financial distress dimasa 

depan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Mayora Indah Tbk, Prashida 

Aneka Niaga Tbk, Siantar Top Tbk, dan Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company, Tbk. 
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Nurcahyanti (2015) meneliti tentang Studi komparatif model Z-Score 

Altman, Springate, dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Dalam penelitiannya, model 

yang yang paling akurat berdasarkan uji post hoc adalah model Altman sedangkan 

model yang paling akurat berdasarkan tipe eror adalah model Zmijewski. 

Perusahaan yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan berdasarkan model 

Altman dan Zmijewski adalah PT. Argo Pantes Tbk, PT. Arpeni Pratama Ocean 

Line Tbk, PT. Steady Safe Tbk, PT. Bakrie Telkom Tbk dan PT. Smartfren Tbk. 

Hastuti (2015) meneliti tentang  Analisis komparasi model prediksi financial 

distress Altman, Springate, Grover dan Ohlson pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa  terdapat perbedaan antara model Altman dengan model 

Springate, model Altman dengan model Grover, dan model Altman dengan model 

Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Model Grover merupakan model prediksi yang 

paling sesuai diterapkan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), karena model ini memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan model prediksi lainnya yaitu sebesar 92,03%. Sedangkan 

model Altman memiliki tingkat akurasi sebesar 83,7%, model Springate 76,81% 

dan model Ohlson sebesar 77,90%. 

Andriyanti (2016) meneliti tentang Analisis ketepatan model Altman, 

Springate, Zmijewski Ohlson, dan Grover sebagai detektor kebangkrutan (Studi 

pada perusahaan yang delisting di Bursa Efek Indonesia tahu 2010-2014). Dalam 
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penelitiannya model Altman menemukan 7 perusahaan yang dideteksi bangkrut, 1 

perusahaan termasuk grey area, dan 4 perusahaan yang dideteksi tidak bangkrut. 

Model springate mendeteksi 8 perusahaan yang bangkrut dan 4 perusahaan yang 

tidak bangkrut. Model Zmijewski mendeteksi 4 perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan dan 8 perusahaan yang tidak di deteksi bangkrut. Model Ohlson 

menemukan 1 perusahaan yang di deteksi bangkrut dan 11 perusahaan yang di 

deteksi tidak bangkrut. Sedangkan model Grover menemukan bahwa ada 5 

perusahaan yang di deteksi bangkrut dan 7 perusahaan yang tidak bangkrut. 

Diantara kelima model tersebut, Model Springate memiliki tingkat akurasi tertinggi 

sebesar 66,67%. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2015:2) laporan keuangan adalah penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan utama laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.  

Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas (PSAK No. 1 2015:2-3). Sedangkan 
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komponen laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, 

laporan laba-rugi komrehensif, laporan perubahan ekiutas, laporan arus kas, catatan 

atas laporan keuangan atau CALK, dan laporan posisi keuangan pada awal periode 

komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 

secara retrospektif (PSAK No. 1 2015:3).  

Tujuan utama pelaporan keuangan dalam rerangka konseptual FASB 

(Financial Accounting Standards Board) yang dituangkan dalam SFAC (Statement 

of Financial Concept) No. 1 menyajikan informasi sebagai berikut (Suwardjono, 

2005:154) : 

a. Bermanfaat bagi para investor dan kreditor serta pemakai lain yang ada dan 

potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit dan 

semacamnya yang rasional.  

b. Membantu para investor, kreditor dan pemakai lain dalam menilai (assessing) 

jumlah, saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang yang 

diperoleh dari penjualan, penebusan, atau jumlah jatuh temponya sekuritas atau 

pinjaman.  

c. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik suatu badan usaha. 

Klaim terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban badan usaha untuk 

mentransfer sumber daya ekonomik ke entitas lain dan ekuitas pemilik), dan 

akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang menambah sumber daya badan 

usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut.    

Laporan keuangan harus memiliki karakter kualitatif agar informasi di 

dalamnya bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan. Adapun 
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karakteristik laporan keuangan adalah sebagai berikut (Kartikahadi et al, 2012:49-

55) : 

a. Dapat dipahami, yaitu Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. 

b. Relevan, informasi memiliki kualitas relevan yang dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 

kini, dan masa depan sehingga memenuhi kebutuhan pemakai dalam 

pengambilan keputusan. 

c. Keterandalan, informasi memiliki kualitas andal apabila bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai 

penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

diharapkan dapat disajikan.   

d. Dapat Dibandingkan, Pemakai juga harus  dapat membandingkan laporan 

keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. 

Oleh karena itu, pengukuran dan  penyajian dampak keuangan, transaksi,  dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

bersangkutan, antar periode perusahaan  yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda.   

2. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2008), analisis laporan keuangan adalah proses 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan  

melihat  hubungan  yang  bersifat  signifikan  atau  yang  mempunyai  makna antara  
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satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif.  Hal  

tersebut  dilakukan  untuk  mengetahui  kondisi  keuangan  lebih dalam  yang sangat 

penting dalam proses menghasilkan keputusan  yang tepat. Hasil  dari  analisis  

laporan  keuangan  akan   mampu  memberikan  informasi mengenai kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Manajemen akan dapat memperbaiki kelemahan tersebut 

dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengadakan 

penilaian posisi keuangan dan potensi perusahaan dengan mempelajari angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan dan mencari hubungan sebab 

akibatnya. Analisa keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila laporan keuangan tersebut disajikan dalam dua periode atau 

lebih sehingga dapat dibandingkan dan dianalisa lebih lanjut sehingga informasi 

yang diperoleh akan lebih mendukung dalam pengambilan keputusan.  

Menurut Bernstein (1983)  dalam Harahap (2008) tujuan dari analisis laporan 

keuangan adalah : (a) Screening, mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari 

laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan. (b) Understanding, memahami 

perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya. (c) Forecasting, meramalkan 

kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. (d) Diagnosys, melihat 

kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, 
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operasi, keuangan atau masalah lain dalam perusahaan. (e) Evaluation, menilai 

prestasi manajemen, operasional, efesiensi dalam mengelola perusahaan. 

3. Kebangkrutan 

Secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Rudianto (2013:251) 

kebangkrutan atau kegagalan merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam 

menjalankan operasi untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh 

tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin 

sebagai awal kebangkrutan. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di 

perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat 

dikenali lebih dini apabila laporan keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan 

suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi dan 

sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan (Prihadi, 2010:332). 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:5) dalam Angga (2014) mengatakan 

bahwa kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan 

keuntungan banyak pihak, terutama pada kreditur dan investor. Kemudian prediksi 

kebangkrutan juga berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak tentang 

kinerja keuangan perusahaan apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak 

dimasa mendatang.  

Brigham dan Gapenski (1996) dalam Nurcahyanti (2015) mengatakan bahwa 

kebangkrutan sebagai kegagalan dapat di definisikan dalam beberapa istilah, yaitu 

: (a) Kegagalan Ekonomi (Economic failure), bahwa pendapatan perusahaan tidak 

dapat menutupi biaya totalnya, termasuk biaya modal. (b) Kegagalan Usaha 
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(Business failure), Istilah ini digunakan untuk mengelompokkan kegiatan bisnis 

yang telah  menghentikan operasinya kemudian berakibat kerugian bagi kreditur. 

(c) Insolvensi Teknis (Technical insolvecy), Sebuah perusahaan dapat dinilai 

bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. (d) Insolvensi 

dalam Kebangkrutan (Insolvecy in bancrupcy), Sebuah perusahaan dikatakan 

insolvency bankruptcy apabila kewajiban total perusahaan melebihi nilai aktiva 

perusahaan. Pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari economic failure yang 

mengarah ke likuidasi suatu usaha. (e) Kebangkrutan secara Resmi (Legal 

bancrupcy), Sebuah perusahaan tidak akan secara resmi dikatakan bangkrut kecuali 

perusahaan mengalami kebangkrutan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh federal 

bancrupcy act (Undang-undang kebangkrutan) dan telah dinyatakan bangkrut oleh 

pengadilan.  

Menurut Juch dan Gueck (dikutip dari Peter dan Yoseph, 2011) dalam 

Selfiyah (2016) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu faktor 

umum, faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor umum yang menyebabkan 

kebangkrutan meliputi : (a) Faktor ekonomi, yaitu berasal dari gejala inflasi dan 

deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan 

devaluasi atau revaluasi dengan mata uang asing serta neraca pembayaran. (b) 

Faktor sosial, dipengaruhi oleh adanya perubahan gaya hidup masyarakat sehingga 

mempengaruhi permintaan terhadap produk atau jasa ataupun yang berhubungan 

dengan karyawan. (c) Faktor teknologi, memerlukan biaya pemeliharaan dan 

implementasi. Pembengkakan tersebut terjadi jika penggunaan teknologi informasi 
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tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak terpadu dan para 

manajer pengguna kurang profesional. (d) Faktor pemerintah, berhubungan dengan 

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. 

Faktor internal perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan meliputi : (a) 

Manajemen yang tidak efisien mengakibatkan kerugian secara terus menerus yang 

pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. 

(b) Ketidakeimbangan modal yang dimiliki dengan jumlah hutang piutang 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 aset yang menganggur terlalu banyak 

sehingga tidak menghasilkan pendapatan. (c) Penyalahgunaan wewenang dan 

kecurangan yang sering dilakukan oleh karyawan atau manajer puncak sekalipun 

sangat merugikan apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. 

Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang korupsi ataupun memberikan 

informasi yang salah pada pemegang saham atau investor.  

Faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan meliputi : (a) 

Faktor pelanggan, perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap sifat 

konsumen baru, juga menciptakan peluang untuk mendapatkan konsumen baru dan 

menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke 

pesaing. (b) Faktor pemasok, perusahaan harus selalu menjalin hubungan yang baik 

dengan supplier dan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu 
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pemasok sehingga risiko kekurangan bahan baku dapat diatasi dan memperlancar 

kegiatan produksi. (c) Faktor kreditor, kekuatannya terletak pada pemberian 

pinjaman dan menetapkan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung 

pada kepercayaan kreditor terhadap kelikuiditan suatu perusahaan. (d) Faktor 

pesaing, persaingan bisnis yang semakin ketat tersebut menuntut perusahaan agar 

selalu memperbaiki kinerja dengan selalu memperbaiki produk yang dihasilkan dan 

memberikan pelayanan yang baik. Sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Hal penting yang mampu menunjukkan beberapa tanda atau indikator 

manajerial dan operasional yang muncul ketika perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan, diantaranya: (a) Penjualan atau pendapatan yang mengalami 

penurunan secara signifikan. (b) Harga pasar saham menurun secara signifikan. (c) 

Penurunan total aset. (d) Kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau 

industri dengan risiko tinggi. (e)  Young company, perusahaan berusia muda pada 

umumnya mengalami kesulitan keuangan di tahun-tahun awal operasinya. Selain 

indikator tersebut, menurut Lesmana (2003:184) terdapat indikator lain yang 

digunakan untuk mengetahui perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang 

berakhir dengan kebangkrutan, yaitu : (a) Ketidakstabilan laba (b) Tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo atau kesulitan memperoleh sumber 

pendanaan. (c) Sistem administrasi dan pelaporan yang tidak efektif dan efisien. (d) 

Kualitas manajemen yang meragukan, tidak ada atau kurangnya perencanaan, dan 

manajemen yang rendah pengalaman. (e) Kegagalan manajemen dalam melakukan 
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antisipasi terhadap perubahan pasar. (f) Ketidakmampuan dalam mengendalikan 

biaya. 

4. Model  Prediksi Kebangkrutan 

a. Model Altman Z-Score 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 288) salah satu model keuangan 

yang paling terkenal adalah Altman Z-Score. Altman Z-Score merupakan metode 

prediksi kebangkrutan yang telah dikembangkan oleh seorang professor bisnis dari 

New York University pada tahun 1968 yaitu Edward I. Altman. Altman Z-Score 

adalah salah satu multiple discriminant analysis yang berfungsi untuk memprediksi 

potensi kebangkrutan. Analisis diskriminan yang dilakukan Altman dengan 

mengidentifikasikan rasio-rasio keuangan menghasilkan suatu model yang dapat 

memprediksi perusahaan yang memiliki kemungkinan tinggi untuk bangkrut dan 

tidak bangkrut. Penelitian Altman dilakukan pada perusahaan yang ada di Amerika 

Serikat, dimana sampel yang digunakan dalam penelitiannya berjumlah 66 

perusahaan dalam 20 tahun (1946-1965) yang terdiri dari 33 perusahaan bangkrut 

dan 33 perusahaan tidak bangkrut. Perusahaan yang dianggap bangkrut adalah 

perusahaan yang mengajukan petisi bangkrut sesuai National Bankcruptcy Act 

(Burhanuddin, 2015). 

Menurut Ferdiansyah (2015) Altman menghasilkan 3 model atau formula 

untuk mendeteksi potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Pada model yang 

pertama memiliki keterbatasan pada objek perusahaan yang akan dianalisa potensi 

kebangkrutannya yakni perusahaan manufaktur yang go public saja sehingga  

mencoba meneliti kembali agar formula yang ditemukan dapat digunakan oleh 
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perusahaan non go public. Namun, formula atau diskriminan tersebut masih 

memiliki keterbatasan yakni tidak dapat digunakan pada perusahaan go public 

sehingga Altman meneliti sekali lagi yang pada akhirnya menghasilkan diskriminan 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kebangkrutan bagi perusahaan 

manufaktur maupun non manufaktur dan perusahaan yang go public. Pada 

penelitian ini akan digunakan rumus terbaru Altman.  

 

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

Keterangan : 

X1 = Working capital/total assets  

X2 = Retained earnings/total assets   

X3 = Earnings before interest and taxes/total assets   

X4 = Book Value of Equity/book value of liabilities 

Model Altman Z-Score mengklasifikasikan perusahaan dengan skor < 1,1 

berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Skor 1,1 – 2,6 diklasifikasikan sebagai 

grey area, sedangkan perusahaan dengan skor > 2,6 diklasifikasikan sebagai 

perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Keterangan pada model Altman diatas terdapat simbol X yang menunjukkan 

rasio yang digunakan dalam menghitung Z-Score. Berikut penjelasan dari masing-

masing rasio tersebut : 

1) (X1) Working capital/total assets  

𝑋1 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
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Rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimiliki perusahaan. Modal 

kerja ini diperoleh dari hasil aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Rasio ini 

merupakan rasio yang memiliki pengaruh sebagai pertimbangan potensi 

kebangkrutan sebuah perusahaan karena apabila rasio tersebut bernilai negatif maka 

dapat dipastikan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk 

memenuhi hutang lancarnya. 

2) (X2) Retained earnings/total assets   

𝑋2 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio tersebut menunjukkan profitabilitas yang mendeteksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio ini mengukur 

akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Semakin lama perusahaan beroperasi 

maka kemungkinan perusahaan untuk memperbesar akumulasi laba ditahan akan 

semakin besar. Hal ini menyebabkan perusahaan yang relatif masih muda umurnya 

akan menunjukkan hasil rasio yang lebih rendah, kecuali yang labanya sangat besar 

pada awal berdirinya. 

3) (X3) Earnings before interest and taxes/total assets   

𝑋3 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio ini mengukur Profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian aset yang 

dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak tahunan perusahaan 

dengan total aset pada laporan posisi keuangan akhir tahun. Rasio ini menjelaskan 

pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi 
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kewajiban bunga para investor. Kemampuan untuk bertahan sangat bergantung 

pada kekuatan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui aset yang 

dimilikinya. Karena itu, rasio ini sangat sesuai digunakan dalam menganalisa risiko 

kebangkrutan. 

4) (X4)Book Value of Equity/book value of liabilities 

𝑋4 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio ini mengukur aktivitas perusahaan dalam memberikan jaminan kepada 

setiap hutangnya melalui modal yang dimiliki perusahan itu sendiri. Ekuitas pada 

rasio diatas merupakan gabungan dari semua saham. Sedangkan untuk kewajiban 

diukur dari total kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Rasio ini menjadi 

salah satu bagian dari diskriminan karena pada umumnya perusahaan-perusahaan 

yang gagal akan mengakumulasikan lebih banyak hutang dibandingkan modal 

sendiri.  

b. Model Springate 

Menurut Prihanthini dan Sari (2013) Penelitian yang dilakukan oleh Gordon 

L.V Springate (1978) menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang dibuat 

dengan mengikuti prosedur model Altman. Springate adalah metode untuk 

memprediksi keberlangsungan hidup perusahaan dengan mengkombinasikan 

beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu 

dengan lainnya (Rudianto, 2013:262). Penelitian Springate dilakukan pada 

perusahaan yang ada di Kanada, dimana sampel yang digunakan dalam 

penelitiannya berjumlah 40 perusahaan (Burhanuddin, 2015). 
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 Model prediksi kebangkrutan yang dikenal sebagai model Springate ini 

menggunakan 4 rasio keuangan yang dipilih berdasarkan 19 rasio-rasio keuangan 

dalam berbagai literatur. Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai 

komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan dan dapat digunakan 

untuk semua jenis perusahaan. Model ini memiliki rumus sebagai berikut:  

 

𝑆 = 1,03𝐴 + 3,07𝐵 + 0,66𝐶 + 0,4𝐷 

Keterangan : 

A = Working capital/total assets  

B = Earning before interest and taxes/total assets   

C = Earning before taxes/current liabilities   

D = Sales/total assets 

Model Springate mengklasifikasikan perusahaan dengan skor S < 0,862 

diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan S > 0,862 diprediksi sebagai 

perusahaan yang sehat atau  tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Keterangan pada model Springate diatas terdapat simbol huruf yang 

menunjukkan rasio yang digunakan dalam menghitung S-Score. Berikut penjelasan 

dari masing-masing rasio tersebut : 

1) (A) Working capital/total assets 

Penjelasan rasio ini sama dengan yang digunakan Altman. 

2) (B) Earning Before Interest and Tax/total assets 

Penjelasan rasio ini sama dengan yang digunakan Altman. 

3) (C) Earning before taxes/current liabilities   
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𝑋3 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dari hutang jangka pendek sebelum pembayaran pajak. Rasio ini merupakan rasio 

yang membedakan antara model altman dengan springate. 

4) (D) Sales/total assets 

𝑋4 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk 

menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat 

menjaga kelangsungan hidupnya. 

c. Model Zmijewski 

Menurut Prihanthini dan Sari (2013) Model prediksi yang dihasilkan oleh 

Zmijewski pada tahun 1984 merupakan hasil riset selama 20 tahun yang ditelaah 

ulang. Zmijewski menggunakan teknik random sampling yang penelitiannya 

mensyaratkan sau hal yang krusial. Proporsi dari sampel dan populasi harus 

ditentukan di awal, sehingga di dapat besaran frekuensi kebangkrutan. Frekuensi 

kebangkrutan dapat diperoleh dengan membagi jumlah sampel yang mengalami 

kebangkrutan dengan jumlah sampel kesuluruhan. Sampel yang digunakan 

berjumlah 840 perusahaan, yang terdiri dari 40 perusahaan bangkrut dan 800 

perusahaan tidak bangkrut. Data diperoleh dari Compustat Annual Industrial File 

yang dikumpulan dari tahun 1972-1978. Metode statistik yang digunakan sama 

dengan yang digunakan Ohlson, yaitu regresi logit (Nurcahyanti, 2015). 
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Zmijewski menggunakan rasio yang mengukur kinerja, leverage dan 

likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan dan lebih menekankan 

pada jumlah hutang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap 

kebangkrutan. Model ini menghasilkan rumus untuk semua jenis perusahaan 

sebagai berikut:  

 

𝑋 = −4,3 − 4,5𝑋1 + 5,7𝑋2 − 0,004𝑋3 

Keterangan : 

X1 = ROA (Return on Assets)  

X2 = Leverage   

X3 = Liquidity 

Model Zmijewski mengklasifikasikan perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan dengan skor X ≥ 0 Sedangkan skor X < 0 diprediksikan tidak akan 

mengalami kebangkrutan. 

Keterangan pada model Zmijewski diatas terdapat simbol X yang 

menunjukkan rasio yang digunakan dalam menghitung X-Score. Berikut penjelasan 

dari masing-masing rasio tersebut : 

1) (X1) ROA (Return on Assets)  

𝑋1 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya 

untuk memperoleh laba. Rasio ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari 

sebuah kegiatan operasi perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi 



24 
 

atau aset (net operating assets) yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

tersebut (Ferdiansyah, 2015). 

2) (X2) Leverage  (Debt Ratio) 

𝑋2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Debt Ratio adalah perbandingan antara total hutang dan total aset. Rasio ini 

mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh pihak lain (kreditur). 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini untuk 

mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya (Brimantyo dan Husaini, 2012). 

3) (X3) Liquidity (Current Ratio) 

𝑋3 =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Current ratio adalah perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. 

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas 

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar dibagi kewajiban lancar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

d. Model Grover 

Menurut Prihanthini dan Sari (2013) Model Grover merupakan model yang 

diciptakan dengan melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model 

Altman Z-Score. Jeffrey S. Grover (2001) menggunakan sampel sesuai dengan 

model Altman Z-score pada tahun 1968, dengan menambahkan tiga belas rasio 

keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 
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perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 

sampai 1996. Jeffrey S. Grover (2001) menghasilkan rumus sebagai berikut: 

  

𝐺 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,650𝑋1 + 3,404𝑋2 − 0,016𝑅𝑂𝐴 + 0,057 

Keterangan : 

X1     = Working capital/total assets  

X2     = Earnings before interest and taxes/total assets   

ROA  = Net income/total assets 

Model Grover mengklasifikasikan perusahaan dengan skor G ≤ -0,02 

diprediksi akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan G ≥ 0,01 diprediksi sebagai 

perusahaan yang sehat atau  tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Keterangan pada model Grover diatas terdapat simbol X yang menunjukkan 

rasio yang digunakan dalam menghitung G-Score. Berikut penjelasan dari masing-

masing rasio tersebut : 

1) (X1) Working capital/total assets  

Penjelasan rasio ini sama dengan yang digunakan Altman dan Springate. 

2) (X2) Earnings before interest and taxes/total assets   

Penjelasan rasio ini sama dengan yang digunakan Altman dan Springate. 

3) (ROA) Net income/total assets 

Penjelasan rasio ini sama dengan yang digunakan Zmijewski. 

5. Indikator Perhitungan Ketepatan Prediksi Kebangkrutan 

Setiap model akan dihadapi kemungkinan salah prediksi dan perbedaan 

tingkat akurasi. Alat prediksi dikatakan benar apabila antara yang diprediksi dengan 
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aktualnya (kenyataan) sama. Sedangkan kesalahan terjadi apabila antara yang 

diprediksi dengan aktualnya tidak sama. Kesalahan (error) yang timbul dari model 

adalah kesalahan tipe I dimana alat prediksi menyatakan tidak bangkrut ternyata 

aktualnya bangkrut dan kesalahan tipe II dimana alat prediksi menyatakan bangkrut 

tetapi aktualnya tidak bangkrut (Prihadi, 2010:334) 

Menurut Hanafi Halim (2005;264) dalam Andriyanti (2016) kesalahan tipe I 

dan II seperti berikut ini: 

Tabel 2.1  

Kesalahan Tipe I dan II 

Kenyataan Diprediksi 

Bangkrut Tidak Bangkrut 

Bangkrut Benar Kesalahan Tipe I 

Tidak Bangkrut Kesalahan Tipe II Benar 

Sumber : Hanafi dan Halim (2005) dalam Andriyanti (2016) 

Ketepatan prediksi yang tertinggi dapat dilihat dari tingkat akurasinya yang 

paling tinggi. Tingkat akurasi akan menunjukkan berapa presentasi model dalam 

memprediksi kondisi perusahaan dengan benar berdasarkan keseluruhan objek 

penelitian yang ada. Tingkat akurasi tiap model dihitung dengan cara sebagai 

berikut : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 

Tingkat akurasi penelitian juga menganalisis presentase tipe kesalahannya 

(tipe error). Tipe error I adalah kesalahan yang terjadi jika model memprediksi 

objek penelitian tidak bangkrut (sehat) tetapi kenyataannya bangkrut dan Tipe error 

II adalah kesalahan yang terjadi jika model memprediksi objek penelitian bangkrut 
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(tidak sehat) tetapi kenyataannya tidak bangkrut (Bellovary et al, 2007)  dalam 

Andriyanti (2016). 

𝑇𝑖𝑝𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100%  

𝑇𝑖𝑝𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐼𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑒 𝐼𝐼

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100%  

Tingkat akurasi dan error tersebut digunakan untuk menyimpulkan model 

mana yang paling sesuai untuk diterapkan pada perusahaan. Menurut Bellovary et 

al dalam Andriyanti (2016) prediksi yang memiliki tingkat akurasi dengan 

presentasi tertinggi dan tipe error yang rendah akan dipilih sebagai model prediksi 

yang memiliki ketepatan tertinggi dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


