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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis prediksi kebangkrutan menggunakan model 

Altman Z-Score seperti ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti, di 

antaranya:  

Kamal (2012) memyimpulkan bahwa model Altman Z-Score dapat 

memprediksi keadaan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

Beberapa perusahaan sudah mulai memperbaiki kondisi keuangan mereka. 

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah variabel yang 

digunakan hanya untuk penilaian kuantitatif, faktor-faktor di luar rasio 

keuangan seperti kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi, tingkat 

pengangguran, inflasi dan lain-lain) serta parameter politik tidak dapat 

digunakan dalam penelitian ini karena kesulitan pengukurannya, dan 

periodisasi data yang terbatas hanya tiga tahun untuk memprediksi.  

Kurniawanti (2012) menyimpulkan bahwa prediksi recovery dengan 

menggunakan variabel kecenderungan tingkat kinerja keuangan, ukuran 

perusahaan, tersedianya free assets dapat digunakan oleh manajemen perusahaan 

untuk menganalisis kekuatan internal perusahaan dalam menahan kebangkrutan. 

Prediksi recovery pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini dapat 

membantu investor pada saat akan menilai kemungkinan kondisi keuangan suatu 

perusahaan terkait dengan apakah investor harus menyetor tambahan modal ke 

dalam perusahaan terkait pembayaran kembali pokok dan bunga, hal ini 
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disebabkan karena jika terjadi kebangkrutan dan dilanjutkan dengan likuidasi 

maka investor merupakan pihak yang terakhir menerima hasil sisa proses 

likuidasi. 

Mujana (2015) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis potensi 

kebangkrutan yang telah dilakukan pada objek perbankan, mayoritas bank 

berada dalam kategori grey area (perusahaan dalam kondisi rawan dan 

sedang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang 

tepat). Namun beberapa bank seperti Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank 

Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, hasil Z-Score mengalami 

kenaikan untuk setiap tahunnya dan nilai Z-Scorenya hampir mendekati zona 

aman walaupun masih tergolong zona abu-abu. Keterbatasan pada penelitian 

ini sesuai dengan yang Mujana sampaikan adalah penelitian hanya didasarkan 

pada sektor perbankan saja untuk memprediksi kebangkrutan dengan metode 

Altman Z-Score Formula ke-3. Sedangkan dalam metode Altman Formula ke-

3 digunakan untuk semua sektor yang telah go public. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian tersebut sama-

sama memakai prediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z-Score. 

Pada penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah 

peneliti menggunakan studi empiris pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014. 

 

 

 



9 
 

 
 

B. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Perbankan 

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, “Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

Sedangkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

2. Analisis Laporan Keuangan 

a) Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2013), analisis laporan keuangan yakni 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 

kecil dan melihat hubungannnya 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. 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2005), analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka 

membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan 

pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk 
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menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi 

dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 

b) Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan 

teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk 

memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan 

berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi 

yang pertama dan yang terutama dari analisis laporan keuangan adalah 

untuk mengkonversi data menjadi informasi serta untuk mengurangi 

ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan, 

dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang 

tidak dielakkan pada setiap proses pengambila keputusan (Prastowo dan 

Juliaty, 2005). 

Menurut Prastowo dan Juliarty (2005), menganalisis laporan keuangan 

berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan 

keuangan. Sebagaimana diketahui laporan keuangan adalah media 

informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini 

disajian dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja 

untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. 

Laporan ini berisi hal-hal sebagai berikut: 
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1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada 

satu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan 

modal pada tanggal tertentu. 

2. Perhitugan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi 

menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode 

tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil 

tersebut serta labanya. 

3. Laporan dan sumber penggunaan dana. Di sini dimuat sumber dana 

dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dan bisa diartikam 

kas bisa juga modal kerja. 

4. Laporan arus kas merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas 

keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-

kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan 

pembiayaan. 

c) Teknik Analisis Laporan Keuangan  

Agar hasil yang akan dicapai dari analisis laporan keuangan ini dapat 

memberikan hasil yang memuaskan dan agar diperoleh prosedur kerja 

yang efisien dan terarah, maka sebelum melakukan analisis/interpretasi 

laporan keuangan perlu diperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai 

berikut (Muljono, 1999): 
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a) Tentukan tujuan yang akan diperoleh dari analisis tersebut. Hal ini 

penting untuk didasari karena masing-masing tujuan akan diperoleh 

akan memerlukan pula berbagai persiapan data yang berbeda-beda 

pula. 

b) Tentukan kurun waktu yang paling relevan dengan tujuan analisis. 

Situasi dan kondisi suatu bank sebagai bagian dari kegiatan ekonomi 

makro di suatu negara/daerah akan berubah-ubah dari suatu periode 

waktu yang satu ke waktu yang lain. Suatu situasi dan kondisi yang 

terjadi pada tahun 19 A mungkin mempunyai arti yang berbeda apabila 

kejadian yang sama tersebut terjadi pada tahun 19 B. 

Murhadi (2013) berpendapat bahwa ada empat tahapan dalam analisis 

laporan keuangan, yakni: 

1. Menentukan tujuan dan konteks analisis, pada tahap ini kita harus 

membuat pertanyaan apa yang akan dijawab melalui analisis ini, 

bentuk informasi yang dibutuhkan, dan sumber daya yang ada serta 

berapa banyak waktu yang tersedia untuk melakukan analisis. 

2. Mengumpulkan data, pada tahapan ini kita harus mendapatkan 

laporan keuangan berserta informasi lain seperti data industri dan 

perekonomian. 
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3. Mengolah data, pada saat mengolah data maka mungkin saja 

diperlukan suatu penyesuaian terhadap laporan keuangan, 

menghitung rasio termasuk common size. 

4. Analisis dan interpretasi data, pada tahap ini kita menggunakan 

data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada saat 

penentuan tujuan. 

5. Membuat laporan rekomendasi, pada tahap in mempersiapkan 

laporan dan mengomunikasikannya pada audiens yang dituju. 

6. Meng-update analisis, lakukan tahap ini secara periodik dan 

buatlah perubahan rekomendasi bila memang dirasakan perlu. 

Ada lima alat penting untuk analisis keuangan menurut Subramanyam 

dan Wild (2010), yakni: 

1. Analisis laporan keuangan komparatif. Dilakukan dengan cara 

menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang 

berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi 

penelaahan perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau 

selama beberapa tahun. Informasi terpenting yang didapat dari analisis 

laporan keuangan komparatif adalah kecenderungan atau tren. 

2. Analisis laporan keuangan common-size. Analisis ini berguna dalam 

memahami pembetuk internal laporan keuangan. Sebagai contoh, 
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dalam analisis neraca, analisis common-size menekankan pada dua 

faktor, yakni sumber pendanaan dan komposisi aset. 

3. Analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting 

dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren 

yang sulit dideteksi dengan memperlajari masing-masing komponen 

yang membentuk rasio. Seperti alat analisis lainnya, rasio paling 

bermanfaat bila berorientasi ke depan. 

4. Analisis arus kas. Digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sumber 

dan penggunaan dana. Analisis arus kas menyediakan pandangan 

tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan 

menggunakan sumber dayanya. 

5. Model valuasi. Valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis 

bisnis dan laporan keuangan. Valuasi biasanya mengacu pada estimasi 

nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar valuasi adalah 

teori nilai sekarang. 

Menurut Harahap (2013), ada beberapa teknik analisis laporan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Perbandingan laporan keuangan perubahan tahun ke tahun. Adalah 

teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara 

menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan 
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antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi 

keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. 

2. Seri trend/angka indeks. Seri trend untuk melihat kecenderungan, 

perkembangan perusahaan selama periode tertentu yang sudah berlaku 

dan periode yang akan datang. Angka indeks menyajikan laporan 

keuangan beberapa tahun (time series) kemudian angka-angka laporan 

dikonversi dengan angka indeks yang memiliki tahun dasar, sehingga 

analis dapat melihat perkembangan, posisi dan kemajuan perusahaan 

dalam rentang waktu tertentu. 

3. Common Size (Bentuk Awam). Untuk melihat struktur keuangan 

perusahaan dengan cara mengkonversi laporan keuangan ke dalam 

laporan bentuk awam (common size) dengan menggunakan 

denominator presentase. 

4. Analisis rasio. Adapun rasio keuangan yang sering digunakan adalah : 

a. Rasio Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari: 

 Rasio Lancar 

Menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. 

Rasio Lancar =
 kt  a  an ar

Utang  an ar
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 Rasio Cepat 

Menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi utang lancar. 

 as o  e at 

 
 as   Surat Berharga    .  an ar     ersed aan    re a d    ense 

Utang  an ar
 

 Rasio Kas atas Aktiva Lancar 

Menunjukkan porsi kas dibandingkan dengan total aktiva 

lancar. 

                             
   

             
 

 Rasio Kas atas Utang Lancar  

Menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. 

                            
   

            
 

 Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva 

Menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva 

                                     
             

            
 

 Aktiva Lancar dan Total Utang 

Menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban 

perusahaan. 
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b. Rasio Solvabilitas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini terdiri dari: 

 Rasio Utang atas Modal 

Menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi utang-utang kepada pihak luar. 

                       
           

              
 

 Rasio Pelunasan Utang 

Menggambarkan sejauh mana laba setelah dikurangi bunga 

dan penyusutan serta biaya nonkas dapat menutupi kewajiban 

bunga dan pinjaman. 

                       

  
                                               

                             
 

 Rasio Utang atas Aktiva  

Menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva 

lebih besar rasionya lebih aman. 
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c. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. Rasio ini terdiri dari:  

 Margin Laba  

Menunjukkan seberapa besar persentase pendapatan bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. 

              
                 

         
 

 Asset Turn Over (Return on Asset) 

Menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume 

penjualan. 

                
                

            
 

 Return on Investment (Return on Equity) 

Menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih diukur 

dari modal pemilik. 
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 Retun on Total Aset 

Menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. 

                       
           

                      
 

                     

Menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak 

dibandingkan dengan total aktiva. 

                      
                            

            
 

                   

Menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham 

menghasil laba. 

                    
                              

            
 

 Contribution Margin 

Menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba 

yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lain-

lainnya. 
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       Rentabilitas 

Digambarkan dari segi kemampuan karyawan, cabang, 

aktiva tertentu dalam meraih laba. 

                     
           

               
 

d. Rasio Leverage 

Menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun aset.  

           
     

     
       

Rasio ini terdiri dari: 

 Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal) 

Meununjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga 

pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang 

berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya bank dan 

asuransi. 
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 Capital Formation 

Mengukur tingkat pertumbuhan suatu perusahaan 

(khususnya usaha bank) sehingga dapat bertahan tanpa 

merusak Capital Adequaty Ratio. 

                    
                                

                         
 

e. Rasio Aktivitas 

Menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan pembelian dan 

kegiatan lainnya. Rasio ini terdiri dari: 

 Inventory Turn Over 

Menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam 

siklus produksi normal. 

                      
                     

                             
 

 Receivable Turn Over 

Menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. 
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 Fixed Aset Turn Over 

Menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur 

dari volume penjualan. 

                       
         

                   
 

                      

Menunjukkan perputaran total aktiva diukur daru volume 

penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua 

aktiva menciptakan penjualan. 

                       
         

          
 

 Periode Penagihan Piutang 

Menunjukkan berapa lama perusahaan melakukan 

penagihan piutang. 

                            
                     

                  
 

3. Kinerja, Penilaian, dan Pengukuran Kinerja Perusahaan 

a) Pengertian Kinerja 

Menurut Mangkunegara, Anwar Prabu, kinerja diartikan sebagai: 

”Has l kerja se ara kual tas dan kuant tas yang d  a a  oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang d ber kan ke adanya.”  
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Sedangkan menurut Nawawi, H. Hadari, yang dimaksud dengan 

kinerja adalah: 

”Has l dar   elaksanaan suatu  ekerjaan, ba k yang bers fat 

fisik/mental maupun non f s k/non mental.” 

b) Penilaian Kinerja  

Menurut pendapat Leon C. Megginson, sebagaimana dikutip 

Mangkunegara, Anwar Prabu adalah: 

”Suatu  roses yang d gunakan maj kan untuk menentukan a akah 

seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang 

d maksudkan.” 

c) Pengukuran Kinerja 

Pengukuran dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan 

dalam memperoleh laba di masa datang, yang merupakan dasar untuk 

memprediksi return serta risiko yang akan diterima investor (Maryati, 

2007). 

Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan, investor mempunyai 

beberapa tujuan penting. Tujuan tersebut antara lain (Munawir, 2004 

dalam Maryati, 2007): 

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi pada saat ditagih. 
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b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

c. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aktiva atau modal 

secara produktif. 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya 

agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam 

membayar pokok hutang dan beban bunga tepat waktu, serta 

pembayaran dividen secara teratur pada para pemegang saham 

tanpa mengalami kesulitan. 

4. Financial Distress 

Kondisi financial distress merupakan kondisi dimana keuangan 

perusahaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Menurut Brighan 

& Gapenski (1995) ada berbagai jenis distress yang mengarah kepada 

terjadinya kebangkrutan yaitu:  

a) Kegagalan Ekonomi (Economic Failure)  

 

Suatu keadaan ekonomi dimana pendapatan perusahaan tidak dapat 

menutup total biaya termasuk biaya modal. Bisnis yang terkena economic 

failure dapat menerusksan operasinya apabila investor berkeinginan 
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menambah modalnya dan menerima tingkat pengembalian di bawah 

tingkat pasar. 

b) Kegagalan Bisnis (Business failure)  

Keadaan business failure merupakan istilah yang digunakan oleh Dun 

& Brodstreet, yaitu kegagalan usaha akibat kehilangan kreditur sehingga 

perusahaan menghentikan kegiatan operasinya.  

c) Kegagalan Keuangan (Financial Failure)  

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang 

membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar 

arus kas ada dua bentuk, yaitu:  

i. Kegagalan Insolvensi Teknis (Technical Insolvency)  

Perusahaan yang mengalami technical insolvency secara teknik 

mengalami keadaan bangkrut apabila tidak dapat mengatasi kewajiban 

yang jatuh tempo. Technical insolvency dapat menunjukkan kekurangan 

likuiditas sementara apabila selama waktu pemenuhan kewajiban bank 

tersebut dapat meningkatkan kas, membayar kewajiban, dan survive. 

Technical insolvency, merupakan gejala awal terjadinya kehancuran 

keuangan.  

ii. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan (Insolvency in 

Bankruptcy)  

Bank dikatakan mengalami keadaan ini apabila nilai buku dari total 

kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan, kondisi ini lebih 
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serius dari technical insolvency, karena secara umum terdapat tanda dari 

economic failure dan mengarah ke likudasi bisnis. Dengan catatan 

bahwa perusahaan insolvency in bankruptcy tidak dalam proses legal 

bankruptcy.  

d) Bangkrut Secara Hukum (Legal Bankruptcy)  

Perusahaan yang dinyatakan bangkrut secara hukum (legal 

bankruptcy) adalah kebangkrutan dalam arti sebenarnya, yakni perusahaan 

dinyatakan pailit atau bangkrut secara sah berdasarkan syarat-syarat 

yuridis kepailitan. Di Indonesia, syarat dan putusan kebangkrutan 

perusahaan diatur dalam Pasal 2 UU no 4 Tahun 1998 tentang kepailitan 

meliputi adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. 

Menurut Jauch dan Glueck (1988) faktor-faktor yang menyebabkan 

kebangkrutan adalah sebagai berikut:  

a) Faktor Umum  

i. Sektor Ekonomi  

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah 

gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan 

keuangan, suku bunga, dan devaluasi atau revaluasi uang dalam 

hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus atau 

defisit dalam hubungannya dengan perdagangan luar negeri.  
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ii. Sektor Sosial  

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung 

pada gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap 

produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan 

karyawan. Faktor sosial yang lain yaitu kerusuhan atau kekacauan yang 

terjadi di masyarakat.  

iii. Teknologi  

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang 

ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan 

implementasi. Pembengkakan terjadi, jika penggunaan teknologi 

informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, sistemnya 

tidak terpadu dan para manager pengguna kurang professional.  

iv. Sektor Pemerintah  

Pengaruh dari sektor pemerintah berasal darai 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. 

b) Faktor Eksternal Perusahaan  

i. Pelanggan/konsumen  

Perusahaan harus bias mengidentifikasi sifat konsumen, karena 

berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk 

menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru dan 
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menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen 

berpaling ke pesaing.  

ii. Faktor Kreditur  

Kekuatan terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan 

jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan 

kreditur terhadap kelikuiditasan suatu perusahaan.  

iii. Fakor Pesaing  

Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena 

menyangkut perbedaan pemberian pelayanaan kepada konsumen, 

perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya karena jika produk 

pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat perusahan tersebut akan 

kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima.  

c) Faktor Internal Perusahaan  

5. Kebangkrutan 

Menurut Willyanto (2002) dalam Harjanti (2011), kebangkrutan 

adalah kesulitan likuiditas yang sangat parah, sehingga perusahaan tidak 

mampu menjalankan operasi dengan baik, sedangkan financial distress 

adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang mengawali kebangkrutan. 

Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut diketahui semakin baik 

bagi pihak manajemen kareana mereka dapat melakukan perbaikan-

perbaikan sebelum terlambat, sedangkan dipihak kreditur dan pemegang 
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saham biasa melakukan antisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan 

buruk. 

Menurut Martin (1998) kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang 

terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian 

yaitu:  

a) Kegagalan Ekonomi (Economic Distressed)  

 

Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan 

kehilangan uang atau pendapatan, perusahaan tidak mampu menutupi 

biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal 

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

Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh 

dibawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan juga dapat berarti 

bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil 

daripada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi 

tersebut. 

b) Kegagalan Keuangan (Financial Distressed)  

Pengertian financial distressed adalah kesulitan dana baik dalam arti 

dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagian 

asset liability management sangat berperan dalam pengaturan untuk 

menjaga agar tidak terkena financial distressed. Sedangkan menurut 

Adnan (2000) dalam Fakhrurozie (2007) kegagalan keuangan biasa 

diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan 

dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk yaitu:  
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i. Insolvensi teknis (Technical Insolvency), terjadi apabila perusahaan 

tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo walaupun 

total aktivanya sudah melebihi total hutangnya.  

ii. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan (Insolvency in bankruptcy) 

, dimana didefinisikan sebagai kekayaan bersih negative dalam neraca 

konvensional atas nilai sekarang dan arus kas yang diharapkan lebih 

kecil dari kewajiban.  

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak seperti 

berikut (Hanafi dan Halim, 2003): 

1. Pemberi pinjaman (seperti pihak bank) 

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil 

keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian 

bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. 

2. Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya 

kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual 

surat berharga tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan 

mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat 

tanda-tanda awal kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian 

mengantisipasi kemungkinan tersebut. 
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3. Pihak pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai 

tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut (misal 

sektor perbankan). Juga pemerintah mempunyai badan-badan 

usaha (BUMN) yang harus selalu diawasi. Lembaga permerintah 

mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda awal 

kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa 

dilakukan lebih awal. 

4. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan 

suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going 

concern suatu perusahaan. 

5. Manajemen 

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan 

dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian 

menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17% dari nilai 

perusahaan. Contoh biaya kebangkrutan yang langsung adalah 

biaya akuntan dan biaya penasihat hukum. Sedangkan contoh biaya 

kebangkrutan yang tidak langsung adalah hilangnya kesempatan 

penjualan dan keuntungan karena beberapa hal seperti pembatasan 

yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. Apabila manajemen 

bisa mendeteksi kebangkrutan ini lebih awal, maka tindakan-
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tindakan penghematan bisa dilakukan, misal dengan melakukan 

merger atau rekstrukturisasi keuangan sehingga biaya 

kebangkrutan bisa dihindari. 

Menurut Hanafi dan Halim (2003), kesehatan suatu perusahaan bisa 

digambarkan dari titik sehat yang paling ekstrem yakni kesulitan keuangan 

(likuiditas) jangka pendek (technical insolvency) sampai ke titik tidak 

sehat yang paling ekstrem yakni tidak solvabel (hutang lebih besar 

dibanding aset). Mereka juga menuturkan bahwa kesulitan kuangan jangka 

pendek bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan 

semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan 

tidak solvabel. Kalau tidak solvabel, perusahaan bisa dilikuidasi atau 

direorganisasi. Likuidasi dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar 

dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi 

dipilih kalau perusahaan masih menunjukkan prospek dan dengan 

demikian nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan nilai 

perusahaan kalau dilikuidasi. 

6. Z-Score 

Model prediksi kebangkrutan sudah dikembangkan ke beberapa 

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

dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swis, Brazil, 

Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Perancis. Salah satu 

masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan 
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yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan untuk semua negara, 

ataukah mempunyai kekhususan (Hanafi dan Halim, 2003).  

Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyak perusahaan 

yang tidak go public, dan dengan demikian tidak mempunyai nilai pasar. 

Maka dari itu, Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan 

menggantikan variabel X4 (nilai pasar saham preferen dan biasa/nilai buku 

total hutang). Dengan cara demikian model tersebut bisa dipakai baik 

untuk perusahaan yang go public maupun yang tidak go public (Hanafi 

dan Halim, 2003) 

Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan 

perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang go public 

maupun yang tidak. Rumus Z-Score terakhir merupakan rumus yang 

sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha 

perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak, dan cocok digunakan 

di negara berkembang seperti di Indonesia. Hasil penelitian tersebut 

menghasilkan rumus Z-Score ketiga untuk berbagai jenis perusahaan 

(Rudianto, 2013). Dengan rumus berikut ini, maka peneliti dapat 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan: 

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

Keterangan: 

 X1 =  
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Rasio X1 mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid 

bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atauu modal kerja didefinisikan 

sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang 

lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal 

kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan 

ratio ini turun. 

 X2 = 
            

          
 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau 

dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba 

dibandingkan kecepatan perputaran operating assets sebagai ukuran 

efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba 

selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan berpengaruh terhadap 

rasio tersebut karena semakin lama perusahaan beroperasi semakin 

mungkin memperbesar akumulasi laba ditahan. Hal ini menyebabkan 

perusahaan yang relatif masih muda umurnya akan menunjukkan hasil 

rasio yang lebih rendah, kecuali yang labanya sangat besar pada awal 

berdirinya. 

 X3 = 
 B T

Total  set
 

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas 

aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak 
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(Earning Before Interest and Tax) tahunan perusahaan dengan total aset 

pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian 

laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para 

investor. Kemampuan untuk bertahan sangat tergantung pada earning 

power asetnya. Karena itu, rasio ini sangat sesuai digunakan dalam 

menganalisis risiko kebangkrutan.  

 X4 = 
N la  Buku  ku tas

N la  Buku Utang
 

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (DER = 

Debt to Equity Ratio) yang lebih terkenal. Nilai buku utang adalah jumlah 

utang total yang menjadi kewajiban perusahaan pada saat ini. Umumnya, 

perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasikan lebih banyak 

utang dibandingkan modal sendiri. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-Score tersebut akan 

menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar 

penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan 

tersebut: 

 Z > 2,60: Zona aman  

Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan 

sangat kecil. 
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 1,1 < Z < 2,60: Zona Abu-Abu  

Perusahaan dalam kondisi rawan. Pada kondisi ini perusahaan 

mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang 

tepat. 

 Z < 1,1: Zona Berbahaya  

Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan 

dan risiko yang tinggi). 

Dengan analisis Z-Score ini, manajemen dapat meramalkan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dalam menjaga keberlangsungan 

h du nya. Semak n besar n la  “Z”, semak n besar  ula jam nan akan 

keberlangsungan hidup perusahaan dan semakin berkurang risiko 

kegagalan.
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