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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2011), mengenai prediksi 

kebangkrutan pada perusahaan Automotive and Alliances yang terdaftar di BEI 

dengan menggunakan analisa diskriminan (Z-score). Penelitian ini menggunakan 

alat analisis model Altman (Z-score) untuk melihat seberapa besar prediksi 

kebangkrutan periode 2008-2010 di perusahaan Otomotif dan Pendukungnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Altman Z-Score tersebut dapat 

diimplementasikan dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada 

perusahaan otomotif dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

dari total 17 perusahaan otomotif dan pendukungnya yang diteliti maka terdapat 7 

perusahaan yang masuk dalam kategori sehat dan 10 perusahaan yang masuk 

dalam kategori Financial Distress. Dimana 7 perusahaan yang termasuk dalam 

kondisi sehat yaitu PT. Astra International Tbk, PT. Astra Otoparts Tbk, PT. 

Hexindo Adiperkasa Tbk, PT. Indo Kordsa Tbk, PT. Selamat Sempurna Tbk, PT. 

Tunas Ridean Tbk dan PT. United Tractors Tbk. Secara umum perusahaan 

dikatakan sehat karena mempunyai total asset yang besar daripada kewajiban, 

mempunyai harga saham dan nilai penjualan yang tinggi. Sedangkan perusahaan 

yang secara umum termasuk dalam kondisi financial distress terdiri dari 10 

perusahaan yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk, PT. Good Year Tbk, PT. Indomobil 

Sukses International Tbk, PT. Indospring Tbk, PT. Intraco Penta Tbk, PT. Multi 
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Prima Sejahtera Tbk, PT. Multistrada Arah Sarana Tbk, PT. Nipress Tbk, PT. 

Polychem Indonesia Tbk, dan PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk. Secara umum 

perusahaan dikatakan mengalami kondisi financial distress karena jumlah aset 

total sedikit, hutang yang lebih banyak daripada total asset dan harga saham serta 

penjualan yang rendah. Sehingga analisis ini digunakan sebagai indikator apakah 

perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Jadi perusahaan dapat lebih dini untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kebangkrutan. 

Safitra, dkk (2012) dalam penelitiannya mengenai analisis metode Altman 

(Z-score) sebagai alat evaluasi guna memprediksi kebangkrutan perusahaan (studi 

pada industri rokok yang terdaftar di BEI periode 2007-2011). Penelitian ini 

menggunakan model Altman sebagai alat analisis. Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa perusahaan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, dan PT.  

Bentoel Internasional Investama Tbk selama tahun 2007-2011 berada dalam 

kondisi baik karena nilai Z (Z-Score) yang dihasilkan selalu berada di atas rata-

rata. Sedangkan PT. Gudang Garam Tbk masih berada dalam kondisi kurang baik 

karena nilai Z (Z-Score) yang dihasilkan masih di bawah rata-rata industri yang 

disebabkan oleh nilai pasar ekuitas dan nilai buku hutang yang kecil. Maka pihak 

perusahaan yang terindikasi sehat harus bisa mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan prestasi yang dicapai. Sedangkan bagi perusahaan yang terindikasi 

rawan kebangkrutan perlu meningkatkan nilai pasar ekuitas. Serta meningkatkan 

penjualan, memperbesar laba, dan dapat dilakukan efisiensi operating expenses 

(biaya operasi) seoptimal mungkin.  
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Mastuti, dkk. (2013) melakukan penelitian mengenai Altman Z-Score 

sebagai salah satu metode dalam menganalisis estimasi kebangkrutan perusahaan 

(studi pada perusahaan plastik dan kemasan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2012). Hasil penelitian terhadap 5 sampel perusahaan plastik dan 

kemasan ini menunjukkan bahwa terdapat 1 perusahaan dinyatakan dalam 

estimasi kebangkrutan yaitu PT. Titan Kimia Nusantara Tbk. Kemudian 2 

perusahaan diantaranya dalam kondisi rawan yaitu PT. Sekawan Intipratama Tbk 

dan PT. Trias Sentosa Tbk, dan 2 perusahaan lainnya yaitu PT. Yanaprima 

Hastapersada Tbk dan PT. Champion Pacific Indonesia Tbk dalam kondisi sehat. 

Sehingga baik perusahaan yang terdapat indikasi-indikasi kebangkrutan maupun 

yang sehat perlu meningkatkan daya saing, baik dalam hal sumber daya manusia 

maupun kualitas produk yang dihasilkan dengan harga yang juga bersaing di 

pasar. Selain itu, perusahaan yang mengambil keputusan dalam pengelolaan 

keuangan untuk menjalankan usahanya perlu memperhatikan likuiditas 

perusahaan, proporsi hutang dan efisiensi penggunaan modal kerja dengan cara 

menyeimbangkan aset lancar dan hutang lancar, karena merupakan faktor penting 

dalam menghasilkan modal kerja guna menciptakan dan meningkatkan laba yang 

akan berdampak pada kenaikan harga saham.  

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada 

objek penelitian yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri 

(2011) yaitu menggunakan perusahaan Automotive and Alliances periode 2008-

2010. Sehingga penelitian ini bermaksud meneliti kembali (replikasi) atau 

meneruskan penelitian dari hasil penelitian yang terdahulu dengan mengadakan 
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penelitian pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di 

BEI selama periode 2010-2014, namun dalam penelitian ini hanya meneliti 9 

perusahaan yang sama dengan penelitian terdahulu. Selain itu, ketiga penelitian 

terdahulu juga meneliti kebangkrutan dengan menggunakan alat analisis model 

Altman (Z-Score). 

 

B. Literatur Review/Tinjauan Pustaka  

1. Kebangkrutan  

Hanafi (2010) menyatakan “Perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila 

perusahaan itu mengalami kesulitan yang ringan (seperti masalah likuiditas), dan 

sampai kesulitan yang lebih serius, yaitu solvabel (utang lebih besar dibandingkan 

dengan asset)”. 

Menurut (Rudianto: 2013) Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai 

kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Weston & Copeland (dikutip dari Mastuti, dkk: 2013) mengatakan bahwa 

kebangkrutan sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu: 

1) Kegagalan ekonomi (ecomonic failure) 

Berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak 

menutup biayanya sendiri. Kegagalan ini terjadi bila arus kas sebenarnya dari 

perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan 

kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis 

investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. 
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2) Kegagalan keuangan (financial failure) 

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan 

antara dasar arus kas ada dua bentuk: 

a. Insolvensi teknis (technical insolvency) 

Perusahaan dapat dianggap gagal jika tidak dapat memenuhi kewajiban pada 

saat jatuh tempo walaupun total aset melebihi total utang, atau terjadi suatu 

perusahaan gagal memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan 

hutangnya seperti rasio aset lancar terhadap utang lancar yang ditetapkan 

atau rasio kekayaan bersih terhadap total aset 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 

Kebangkrutan didefiniskan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif 

dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang  

diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Kebangkrutan juga sering disebut 

dengan likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan. 

 

2. Faktor-faktor Penyebab dan Indikator Terjadinya kebangkrutan 

Menurut Munawir (2002) secara garis besar penyebab kebangkrutan biasa 

dibagi menjadi dua yaitu faktor internal perusahaan maupun eksternal baik yang 

bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang bersifat 

umum.  
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Menurut Darsono dan Ashari (dikutip dari Gabriella 2011), faktor internal 

yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan perusahaan adalah manajemen yang 

tidak efisien akan mengakibatkan kerugian secara terus-menerus sehingga pada 

akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya. 

Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya 

keterampilan, dan keahlian manajemen. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal 

dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau 

faktor perekonomian secara makro.  

Menurut Jauch dan Glueck (dikutip dari Peter & Yoseph, 2011) 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

kebangkrutan pada perusahaan adalah:  

1) Faktor Umum  

a. Faktor ekonomi 

Faktor ini 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, surplus atau defisit dalam 

hubungannya dengan perdagangan luar negeri.  

b. Faktor sosial 

Faktor ini dipengaruhi oleh adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang 

mempengaruhi permintaan terhadap produk atau jasa ataupun yang 

berhubungan dengan karyawan. Selain itu faktor sosial yang lain yaitu 

kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat.  
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c. Faktor teknologi 

Faktor dimana penggunaan teknologi memerlukan biaya pemeliharaan dan 

implementasi. Pembengkakan ini terjadi jika penggunaan teknologi 

informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya tidak 

terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional. 

d. Faktor pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan 

industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang berubah, kebijakan 

undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.  

 

2) Faktor Eksternal Perusahaan 

a. Faktor pelanggan 

Untuk menghindari kehilangan konsumen perusahaan harus melakukan 

identifikasi terhadap sifat konsumen, juga menciptakan peluang untuk 

mendapatkan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan 

dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. 

b. Faktor pemasok  

Untuk mengantisipasi kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat 

memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan 

produksi, maka cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah perusahaan 

harus selalu menjalin hubungan yang baik dengan supplier dan tidak 

menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok sehingga resiko 

kekurangan bahan baku dapat diatasi. 
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c. Faktor kreditor 

Dimana 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, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan 

menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, 

memberikan nilai tumbuh yang lebih baik bagi pelanggan, hal ini harus 

diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada 

konsumen.  

 

3) Faktor Internal Perusahaan  

a. Manajemen yang tidak efisien.  

Hal ini akan mengakibatkan kerugian secara terus menerus yang pada 

akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya.  

b. Ketidakseimbangan 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.   
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c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan 

Kecurangan yang sering dilakukan oleh karyawan atau bahkan manaje 

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.  

 

Menurut Lesmana dan Surjanto (2004) menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) 

hal penting yang mampu menunjukkan beberapa tanda atau indikator manajerial 

dan operasional yang muncul ketika perusahaan akan mengalami kebangkrutan, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Tanda-tanda yang dapat dilihat oleh perusahaan, diantaranya:  

a. Penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan.  

b. Penurunan laba dan atau arus kas dari operasi.  

c. Penurunan total aset.  

d. Harga pasar saham menurun secara signifikan.  

e. Kemungkinan gagal yang besar dalam industri, atau industri dengan resiko 

yang tinggi.  

f. Young Company, perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami 

kesulitan ditahun-tahun awal operasinya, sehingga jika tidak didukung 

dengan sumber permodalan yang kuat maka akan mengalami kesulitan 

keuangan yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan.  

g. Pemotongan yang signifikan dalam dividen.  
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2) Diagnosa dalam defisiensi keuangan dan operasional adalah sebagai berikut:  

a. Ketidakstabilan laba.  

b. Tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau 

kesulitan dalam memperoleh sumber pendanaan.  

c. Sistem administrasi dan pelaporan yang tidak efektif dan efisien.  

d. Kualitas manajemen yang meragukan.  

e. Ekspansi yang dilakukan tidak sesuai dengan bisnis inti.  

f. Kegagalan manajemen dalam melakukan antisipasi terhadap perubahan 

pasar. 

g. Ketidakmampuan dalam mengendalikan biaya. 

 

3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan tentang bagaimana susunan kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan memperoleh sumber-

sumber kekayaan tersebut, selain itu juga digunakan untuk melihat bagaimana 

perkembangan perusahaan, dimana hal ini akan menunjukkan manajemen telah 

mengelolah perusahaanya dengan baik.  

Munawir (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan pada dasarnya 

adalah “Hasil dari 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”. 
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Menurut Hanafi dan Abdul (2003) menjelaskan bahwa secara umum ada 

tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

yaitu:  

1) Neraca, merupakan laporan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan, neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu yang meliputi aset 

perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). 

2) Laporan Laba Rugi, merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, total aset perusahaan berubah 

disebabkan oleh kegiatan investasi, pendanaan, dan kegiatan operasional. 

3) Laporan Aliran Kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi aliran 

kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan 

pokok perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.  

 

Laporan-laporan keuangan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang meliputi: kegiatan investasi, kegiatan 

pendanaan, dan kegiatan operasional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan 

strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga metode-

metode penilaian (valuation) dan pengukuran (measurement) yang mendasari 

penyusunan laporan-laporan keuangan tersebut diatur dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang disusun oleh IAI (Hanafi & Abdul, 2003). 
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4. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan menurut Horne dan John (2013:154) adalah 

“Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna 

bagi pengambilan keputusan”.  

Menurut Harahap (2009), analisis laporan keuangan adalah “Menguraikan 

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

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu 

dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan  

tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah 

metode atau teknik analisis atas laporan keuangan yang berfungsi untuk 

mengkonversikan data yang berasal dari laporan keuangan sebagai bahan 

mentahnya menjadi informasi yang lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih 

tajam dengan teknik tertentu. Tujuan pokok analisis keuangan adalah untuk 

menganalisis dan menilai posisi keuangan, kinerja atau kemajuan-kemajuan serta 

potensi dimasa yang akan datang. 

 

5. Metode Altman (Z-Score) 

Salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman Z-

score. Metode Altman dikembangkan oleh seorang peneliti kebangsaan Amerika 

Serikat yang bernama Edward I. Altman di New York University, adalah salah satu 

peneliti awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat 
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untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian 

yang dilakukan Altman menghasilkan rumus yang disebut Z-Score (Rudianto: 

2013). 

Rumus ini adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminant 

analysis (MDA). Dalam model MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan 

yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model 

yang komprehensif. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi 

diskriminan akhir digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 

berdasarkan rasio-rasio keuangan yang dipakai sebagai variabelnya (Rudianto: 

2013).  

Altman (Z-Score) adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup 

suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang 

umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu berarti, 

dengan metode Z-Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu 

perusahaan (Rudianto: 2013). Model ini menekankan pada profitabilitas sebagai 

komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. 

Rudianto (2013) menjelaskan bahwa model awal (original) Z-score tahun 

1968, terdapat 5 rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang 

bangkrut dan tidak bangkrut, adalah sebagai berikut: 

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

Keterangan: 

X1 = Modal kerja bersih/ Total aset  

X2 = Laba ditahan/ Total aset 
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X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/ Total aset 

X4 = Nilai pasar modal/Nilai buku total hutang 

X5 = Penjualan/ Total aset 

Dimana : (1,2), (1,4), (3,3), (0,6), dan (1,0) merupakan koefisien bobot nilai 

prediksi yang menyatakan tingkat fluktuasi dari masing-masing rasio keuangan 

yang ada. 

Model awal tahun 1986 ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan yang 

sahamnya diperdagangkan di bursa efek (emiten). Dimana X4 pada model ini 

mengharuskan tersedianya nilai pasar saham biasa dan saham preferen, dan 

ternyata metode Z-Score Altman memiliki tingkat kevalidan hingga 95%.    

Klasifikasi tiga kategori penilaian kondisi perusahaan sesuai cutt-off untuk 

formula model Altman adalah sebagai berikut: 

 

Nilai Z-Score Interpretasi/Kategori Kondisi Keuangan 

Z < 1,81 Bangkrut (Tidak Sehat), maka perusahaan mengalami 

masalah keuangan yang serius dan cenderung mengarah pada 

kebangkrutan >> Zona Berbahaya. 

1,81 - 2,99 Rawan (Grey area), maka perusahaan mengalami sedikit 

masalah keuangan dan jika pihak perusahaan tidak 

melakukan tindakan yang berarti baik dari segi manajemen 

maupun struktur keuangan, maka perusahaan akan terancam 

bangkrut dalam beberapa tahun kedepan >> Zona Abu-abu. 

Z > 2,99 Sehat (Tidak Bangkrut), maka perusahaan tidak mengalami 
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masalah keuangan atau dapat disebut dalam kondisi sehat >> 

Zona Aman. 

(Rudianto: 2013). 

 

Rasio-rasio yang ada dalam model Altman Z-score adalah sebagai berikut:  

1. Rasio Modal Kerja Bersih terhadap Total Aset (X1) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas atau menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan 

total aset yang dimilikinya, dengan membandingkan aset likuid bersih terhadap 

total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja bersih didefinisikan sebagai total 

aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (Rudianto: 2013). 

Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi 

masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya 

aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, 

perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali 

menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya  

𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X1) =
Modal Kerja Bersih

Total Aset
 

2. Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aset (X2) 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aset perusahaan. Ditinjau 

dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan 

kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran efesiensi usaha atau dengan 

kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi. Umur 
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perusahaan berpengaruh terhadap rasio tersebut karena semakin lama perusahaan 

beroperasi semakin mungkin memperbesar akumulasi laba ditahan (Rudianto: 

2013). Apabila perusahaan mulai rugi, maka nilai dari total laba ditahan dan rasio 

X2 akan menjadi negatif. 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X2) =
Laba ditahan

Total Aset
 

 

3. Rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) terhadap Total Aset (X3) 

Rasio ini mengukur profitabilitas yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang 

dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan 

perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan 

pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi 

kewajiban bunga para investor. Karena itu, rasio ini sangat sesuai digunakan 

dalam menganalisis resiko kebangkrutan (Rudianto: 2013). 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  X3 

=
Laba sebelum Bunga dan Pajak 

Total Aset
 

 

4. Rasio Nilai Pasar Modal terhadap Total Hutang (X4) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewa-

jiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar ekuitas 

sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar 

dengan harga pasar per lembar saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan 

menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang. Umumnya, 



23 
 

 
 

perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasikan lebih banyak utang 

dibandingkan modal sendiri (Rudianto: 2013). 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡  X4 

=
Nilai Pasar Modal 

Nilai Buku Hutang
 

 

5. Rasio Penjualan terhadap Total Aset (X5) 

Rasio ini mampu menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan 

aset perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu, atau mengukur 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan 

yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan 

hidupnya (Rudianto: 2013). Semakin besar nilai X5 maka efisiensi penggunaan 

keseluruhan aset didalam menghasilkan penjualan semakin terjaga. 

 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (X5) =
Penjualan

Total Aset
 

 


