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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni (2015). Dengan judul “Analisis

Model Altman, Model Zmijewski, dan Model Springate dalam Memprediksi 

Financial distress (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan)”. Unit pada 

penelitian ini menggunakan ketiga model tersebut diatas yakni metode Altman, 

Springate, dan Zmijewski. Hasil dari penelitian ini mengatakan metode Altman, 

Zmijewski, dan metode Springate pada semua perusahaan batu bara yang ada di 

Indonesia berada pada zona aman. Model yang paling tepat dalam memprediksi 

financial distress pada perusahaan pertambangan adalah metode Altman karena 

metode tersebut mampu memprediksi secara tepat bahwa terdapat tiga perusahaan 

yang mengalami kondisi financial distress Hal ini dibuktikkan dengan keluarnya 

ketiga perusahaan tersebut dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang alasaan utamanya 

pada ketiga perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. 

Pada penelitian yang lain Meita (2015) melakukan penelitian pada perusahaan 

pertambangan sub sector batu bara yang listing di Bursa Efek Indoensia periode 

2012-2014 dengan menggunakan alat diskriminan Altman Z-Score, Springate, dan 

Zmijewski. Penelitian ini mengambil sample pada 6 perusahaan pertambangan sub 

sektor batu bara secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa model altman dan model springate merupakan model prediksi kebangkrutan 

yang memberikan nilai yang sama tingginya dalam memprediksi kebangkrutan 

pada perusahaan pertambangan batu bara dengan nilai prediksi kebangkrutan 
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sebesar 88,888% dan model Zmijewski merupakan model prediksi kebangkrutan 

yang memberikan nilai juga cukup tinggi dalam memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan pertambangan batubara dengan nilai prediksi kebangkrutan sebesar 

66,666%. 

Pada penelitian Cahyono (2013) yang berjudul “Prediksi Kebangkrutan 

perusahaan pertambangan batubara yang listing di bursa efek indonesia periode 

2011-2012 dengan menggunakan analisis model Z-Score Altman”. penelitian 

Penelitian ini mengambil sample 10 perusahaan pertambangan sub sektor batu bara 

periode 2011-2012 dengan menggunakan cara sample jenuh  Hasil dari penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan analisis diskriminan dapat menganalisa kondisi 

keuangan perusahaan dalam hal terjadinya kebangkrutan dan terdapat lima 

perusahaan pada tahun 2011 yang termasuk dalam kondisi sehat serta empat 

perusahaan yang termasuk dalam kondisi sehat pada tahun 2012. Sebaliknya, ada 

lima perusahaan pada tahun 2011 yang termasuk dalam kondisi financial distress 

dan enam perusahaan pada tahun 2012. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada model yang 

digunakan untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada perusahaan serta terletak 

pada periode yang diteliti yaitu tahun 2013-2015 pada perusahaan pertambangan 

batu bara yang menerbitkan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 
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perusahaan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) no. 1 (revisi 2009) tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah 

“memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuanganm dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan”. 

Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang merupakan cerminan 

prestasi manajemen suatu perusahaan pada periode tertentu. Selain digunakan 

sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan juga diperlukan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia 

(2009), laporan keuangan bertujuan untuk : 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan. 

b. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan, 

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadannya. 

 

2. Financial distress 

Ramadhani dan Lukviarman (2009) menyimpulkan financial distress adalah 

suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan 
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perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Kesulitan keuangan adalah 

masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bias dipecahkan tanpa perubahan 

ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Informasi Financial distress ini dapat 

dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat 

melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Financial distress merupakan suatu situasi dimana aliran kas operasi 

sebuah perusahaan tidak cukup memuaskan (seperti perdagangan kredit atau 

pengeluaran bunga) dan perusahaan dipaksa untuk melakukan tindakan korektif 

(Sjahrial, 2007:453). 

Istilah kesulitan keuangan (financial distress) digunakan untuk mencerminkan 

adanya permasalahan dengan likuiditas yang tidak dapat dijawab atau diatasi tanpa 

harus melakukan perubahan skala operasi atau restrukrisasi perusahaan. 

Pengelolaan kesulitan keuangan jangka pendek (tidak mampu membayar kewajiban 

keuangan pada saat jatuh temponya) yang tidak tepat maka akan menimbukan 

permasalhan yang lebih besar yaitu menjadi tidak solvable (jumlah utang lebih 

besar dari pada jumlah aktiva) dan akhirnya mengalami kebangkrutan (Munawir, 

2002:291) 

Menurut Foster (1986) dalam Almilia & Kristijadi (2003) terdapat beberapa 

indikator atau sumber informasi mengenai kemungkinan dari kesulitan keuangan: 

1. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan yang akan dating 

2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, 

struktur biaya relative, perluasan rencana dalam industry, kemampuan 
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perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya, kualitas manajemen dan lain 

sebagainya. 

3. Analisis laporan keuangan dari perusahaan serta perbandingannya dengan 

perusahaan lain. Analisis ini dapat berfokus pada suatu variable keuangan 

tunggal atau suatu kombinasi dari variable keuangan. 

4. Variabel eksternal seperti return sekuritas dan penilaian obligasi 

3. Penyebab Kebangkrutan 

Menurut Darsono dan Ashari (2005). Secara garis besar penyebab 

kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua 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. 

1) Faktor Internal 

a. Manajemen yang tidak efesien akan mengakibatkan kerugian terus menerus 

yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar 

kewajibannya. Ketdakefesienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, 

kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen. 

b. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang 

yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga 

yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. 

Piutang yang terlalu besar  juga akan merugikan karena aktiva yang 

menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan perndapatan. 
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c. Moral hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya 

membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk manajemen yang 

korup ataupun memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau 

investor. Kasus bank yang melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian 

kredit adalah contoh kasus moral hazard dimana manajemen melakukan 

pelanggaran terhadap rambu-rambu pengelolaan perusahaan. 

2) Faktor Eksternal 

a. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan 

yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga terjadi penurunan dalam 

pendapatan. Untuk menjaga hal tersebut perusahaan harus selalu 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan menciptakan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

b. Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan 

bahan baku yang digunakan untuk produksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut 

perusahaan harus selalu menjalin hubungan baik dengan supplier dan tidak 

menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga resiko 

kekurangan bahan baku dapat diatasi. 

c. Faktor debitor juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitor tidak 

melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak piutang 

yang diberikan pada debitor dengan jangka waktu pengembalian yang lama 

akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan 
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penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus selalu memonitor piutang 

yang dimiliki dan keadaan debitor supaya bisa melakukan perlindungan dini 

terhadap aktiva perusahaan. 

d. Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditor juga bisa berakibat fatal 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam undang-undang no. 4 

tahun 1998, kreditor bisa memailitkan perusahaan. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga 

membina hubungan baik dengan kreditor. 

e. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahan 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. 

f. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh 

perusahaan. Dengan semakin terpadunya perekonomian dengan negara-negara 

lain, perkembangan perekonomian global juga harus diantisipasi oleh 

perusahaan. 

4. Manfaat Informasi Kebangkrutan 

     Menurut Rudianto (2013) Kebangkrutan merupakan akumulasi dari kesalahan 

pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan alat untuk 

mendeteksi potensi kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan. Analisis 

kebangkrutan diperlukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Alat 
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pendeteksi dini kebangkrutan dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda awal 

kebangkrutan. Alat pendeteksi kebangkrutan akan memberikan informasi kepada 

berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Informasi kebangkrutan 

sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini: 

a. Manajemen 

     Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai 

aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan 

dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang 

merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger 

atau rektrukturisasi keuangan. 

b. Pemberi Pinjaman (Kreditor) 

     Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha 

yang berpotensi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-

tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Pada langkah berikutnya, informasi 

tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan. 

 

c. Investor 

     Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha 

yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat 

membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah 

dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor ini dapat 
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memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan 

tersebut. 

d. Pemerintah 

     Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi 

jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu 

diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilkakukan lebih awal. 

e. Akuntan publik  

     Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang 

sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan going concern 

perusahaan tersebut. 

5. Metode Prediksi kebangkrutan 

a. Model Altman 

Menurut Rudianto (2013:254-262) analisis model altman adalah model unuk 

memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan 

beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu 

dengan yang lainnya.Altman menghasilkan 3 formula untuk mendeteksi potensi 

kebangkrutan sebuah perusahaan.Pada 1946 sampai 1965 Altman menghasilkan 

formula pertamanya namun memiliki keterbatasan pada objeknya yaitu formula ini 

hanya bisa dilakukan pada perusahaan manufactur yang go public. Formula kedua 

yang dilakukan tahun 1984 menghasilkan rumus sebaliknya yaitu formula tersebut 

tidak bisa digunakan pada perusahaan yang go public. Akhirnya, pada model 

terakhir formula tersebut bisa digunakan untuk perusahaan yang go public dan 
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nongo public. Pada penelitian ini peneliti ini akan menggunakan rumus terbaru 

tersebut untuk menganalis potensi kebangkrutan perusahaan sub sektor 

pertambangan baru bara yang terdaftar di BEI. 

Untuk mengetahui karakteristik model Altman maka perlu mengetahui terlebih 

dahulu diskriminan yang digunakan oleh Altman, yaitu : 

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

𝑋1=
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 Rasio ini 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 utang lancar.Rasio ini merupakan 

rasio yang memiliki pengaruh sebagai pertimbangan potensi kebangkruta 

sebuahperusahaan karena jika rasio tersebut bernilai negatif maka dapat dipastikan 

bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi utang 

lancarnya. 

𝑋2 = 
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba.Rasio ini juga mengukur akumlasi laba 

selama perusahaan beroperasi. Semakin lama perusahaan beroperasi maka 

kemungkinan perusahaan untuk memperbesar akumulasi laba ditahan akan semakin 

besar. Dengan dijadikannya rasio ini sebagai landasan dalam melakukan analisis 

potensi kebangkrutan perusahaan maka ada beberapa manfaat yang dapat 

mendukung hasil perhitungan Z-Score yang dapat dijadikan landasan pengukuran 

potensi kebangkrutan, yakni mengetahui perkembangan laba perusahaan dari waktu 



17 
 

ke waktu dan mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

𝑋3= 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas 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 

kewajiban bunga para investor.Kemampuan untuk bertahan sangat tergantung pada 

kekuatan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui aset yang 

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

potensi kebangkrutan. 

𝑋4= 
𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Rasio ini mengukur aktivitas perusahaan dalam memberikan jaminan 

kepada setiap utangnya melalui modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri.Ekuitas 

pada rasio di atas 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 utang dibandingkan 

modal sendiri. 

 Karakteristik model ini ialah pada rasio keuangan yang digunakan pada 𝑋4 

dimana dalam rasio tersebut Altman menggunakan penilaian meluli ekuitas 

terhadap total utang.Ia berpendapat bahwa umunya perusahaan gagal akan 

mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri. Karakteristik 
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lainnya ialah terletak pada penggolonganhasil Z-score dimana Altman 

menggolongkan menjadi 3 zona, dan ini berbeda dengan penggolongan zona pada 

model prediksi kebangkrutan lainnya.Selain itu, model Altman ini berfokus pada 

profitabilitas dalam mengukur potensi kebangkrutan perusahaan. 

 Hasil dari perhitungan dengan menggunakan model Altman akan 

menghasilkan hasil yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lain. 

Skor tersebut dibangdingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai 

potensi kebngkrutan perusahaan : 

Z > 2,6  : Zona Aman 

1,1< Z > 2,6 : Zona abu-abu 

Z < 1,1  : Zona berbahaya 

b. Model Springate 

Menurut Rudianto (2013:262-264) model springate ini dikembangkan pada 

tahun 1978 oleh Gorgon L.V. Springate dari model Altman Z-Score. Springate 

menggunakan step – wise multiple discrimate analysis (MDA) untuk memilih 4 dari 

19 rasio keuangan yang populer dari literatur-literatur sehingga dapat membedakan 

perusahaan yang berada dalam zona bangkrut atau zona aman dengan baik. Model 

ini menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh 

terhadap kebangkrutan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Springate 

Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut : 

Rumus : Z = 1,03𝑋1+ 3,07𝑋2+ 0,66𝑋3+ 0,4𝑋4 

Dimana : 

𝑋1 : Working Capital to Total Assets 
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Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja 

bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitungan dengan 

membagi modal kerja bersih dengan total asset. Modal kerja bersih diperoleh 

dengan cara asset lancer dikurangu dengan kewajiban lancer. 

𝑋2 : Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban 

lancarnya, sebelum membayar pajak. 

𝑋3 : Earnings Before Tax to Liabilities 

Rasio ini dapat diperoleh dengan cara dengan menambahkan laba (rugi) bersih 

dengan jumlah pajak yang dibayar. 

𝑋4 : Sales to Total Assests 

Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup 

dibandingkan investasi dalam total asetnya. Rasio ini mencerminkan efesiensi 

manajemen dalam menggunakan keseluruhan asset perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan dan mendapatkan laba. 

Hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut akan 

menghasilkan score berbeda antara satu dengan yang lainnya. Skor tersebut harus 

dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan 

hidup perusahaan : 

Z > 0,862 = Perusahaan Sehat 

Z < 0,862 = Perusahaan Potensi Bangkrut 
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c. Model Zmijewski 

Menurut Rudianto (2013:264-266) Mark Zmijewski juga melakukan penelitian 

untuk memprediksi keberangsungan hidup sebuah badan usaha. Dari hasil 

penelitiannya Zmijewski menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk 

memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai Zmijewski 

score. Model ini dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1984 sebagai 

pengembangan dari berbagai model yang telah ada sebelumnya. Zmijewski score 

adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminant analysis (MDA). 

Dalam metode MDA ini diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan 

dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk model lebih baik. 

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan 

likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya.Model 

ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh 

terhadap kebangkrutan. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai 

komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. 

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski score untuk berbagai jenis 

perusahaan, seperti berikut : 

Rumus : Z = -4,3 – 4,5𝑋1+ 5,7𝑋2– 0,004𝑋3 

Dimana Rasio yang digunakan sebgai berikut: 

𝑋1 : Net Income to Total Assets 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih daro 

total aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, semakin efesien penggunaaan aset 
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perusahaan, dan sebaliknya semakin kecil ROA maka penggunaan aktiva 

perusahaan semakin tidak efesien. 

𝑋2 : Total Liabilities to Total Assets 

Debt Ratio dapat diartikan sebagai suatu rasio yang menunjukkan besarnya utang 

perusahaan yang diberikan oleh kreditur untuk membiayai aset perusahaan. 

Semakin besar rasio, maka seamkin besar pula penggunanaan utang dalam 

membiayai investasi pada aktiva, yag berarti resiko keuangan perusahaan juga 

semakin meningkat. 

𝑋3 : Current Assets to Current Total Liabiities 

Current ratio diartikan sebagai suatu raio yang menggambarkan likuiditas suau 

perusahaan dengan membandingkan aktiva lancar. Likuiditas perusahaan sudah 

dapat dianggap baik jika nilai rasio lancarnya sama dengan 2. 

 Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah semakin besar hasil yang 

didapat dengan rumus tersebut berarti semakin besar pula potensi kebangkrutan 

perusahaan. Dengan kata lain, jika perhitungan dengan mneggunakan metode 

Zmijewski score menghasilkan nilai positif, maka perusahaan berpotensi bangkrut. 

Semakin besar nilai positifnya, semakin besar pula potensi 

kebangkrutannya.Sebaliknya, jika perhitungan dengan menggunakan metode 

Zmijewski score menghasilkan nilai negatif, maka perusahaan tidak berpotensi 

bangkrut. 

6. Analisis Trend Sebagai Alat untuk Memprediksi Kebangkrutan 

Analisis Trend merupakan sala satu teknik analisis laporan keuangan dan 

termasuk metode analisis horizontal. Analisis ini menggambarkan 
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kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode 

(Prastowo dan Julianty, 2005:66). Dengan mempelajari analisis Trend pada 

beberapa kegiatan usaha untuk beberapa tahun terakhir diharapkan ada 

gambaran tentang perkembangan, fluktuasi, atau kemunduran usaha. 

 Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis keuangan yang 

minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetehui 

perkembangan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan 

memproyeksi situasi masa itu kemasa yang berikutnya (Harahap, 1998:243) 


