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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Pensinyalan (signaling theory) 

Teori pensinyalan menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. 

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai insiatif dan dorongan untuk 

memberikan informasi kepada pihak eksternal. Informasi tersebut bisa berupa laporan 

keuangan, informasi kebijakan perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan 

secara sukarela oleh manajemen perusahaan. Informasi yang sifatnya relavan, akurat, 

lengkap, dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor dan masyarakat yang 

digunakan sebagai alat analisis untuk dapat mengambil suatu keputusan investasi. 

Informasi-informasi yang dipublikasikan sebagai wadah pengumuman yang 

diharapkan dapat diterima oleh investor dalam pengambilan suatu keputusan 

investasi. Jika pengumuman tersebut bersifat nilai positif, maka diharapkan pasar 

akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada saat suatu 

informasi diumumkan dan semua pelaku pasar telah mendapatkan informasi tersebut, 

maka untuk pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis 

informasi-informasi yang didapat sebagai signal baik (good news)ataupun informasi 

tersebut berisikan tentang signal buruk (bad news). Apabila pengumuman informasi 
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yang didapat tersebut sebagai signal baik untuk investor, maka terjadilah 

perubahan yang ada dalam volume perdagangan saham. Jika perusahaan transportasi 

dibeli sahamnya oleh investor, maka perusahaan tersebut harus melakukan 

pengungkapan laporan keuangan yang sifatnya secara terbuka dan transparansi. 

Teori pensinyalan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketika keadaan 

perusahaan transportasi tidak mengalami financial distress itu memberikan informasi 

kepada masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam membeli saham di 

perusahaan transportasi tersebut. 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2014:2). Manajemen 

menyajikan laporan keuangan dan pihak luar perusahaan memanfaatkan informasi 

tersebut untuk membantu membuat keputusan. Bahwa seorang investor yang ingin 

membeli atau menjual saham bisa terbantu dengan memahami dan menganalisis 

laporan keuangan hingga selanjutnya bisa menilai perusahaan mana yang mempunyai 

prospek yang menguntungkan di masa depan. Suatu laporan tahunancorporate terdiri 

dari lima laporan keuangan pokokyaitu: 

1. Neraca menunjukkan posisi keuangan-aktiva, utang, dan ekuitas 

pemegang saham-suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti pada 

akhir triwulan atau akhir tahun. 
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2. Laporan Rugi-Laba menyajikan hasil usaha-pendapatan, beban, laba atau 

rugi bersih dan laba atau rugi per saham-untuk periode akuntansi tertenu. 

3. Laporan Ekuitas Pemegang Saham merokonsiliasi saldo awal dan akhir 

semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham pada neraca. 

Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba, sering kali 

dikombinasikan dengan laporan rugi-laba yang merekonsiliasi saldo awal 

dan akhir akun saldo laba. Perusahaan-perusahaan yang memilih format 

penyajian yang terakhir biasanya akan menyajikan laporan ekuitas 

pemegang saham sebagai pengungkapan dalam catatan kaki. 

4. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan 

keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama suatu 

periode akuntansi. 

5. Catatan atas laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar yang memuat 

penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi 

posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan beberapa contoh (Rahardjo: 2007 : 96)  

 Perubahan pada metode penyusutan aktiva tetap perusahaan. 

 Perubahan pada nilai dari saham yang dikeluarkan disebabkan oleh 

deviden dan tambahan saham. 

 Perincian pilihan saha yang dihadiahkan kepada pimpinan dan 

karyawan perusahaan. 
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 Kontrak kerja, pembagian laba, pension, dan rencana pensiun. 

 Kelompok hutang yang menunjukkan adanya tuntutan atau perkara 

tuntutan yang belum selesai (Lyn M.Fraser dan Aileen Orminston, 

2015). 

2.2.1 Perspektif Islam Tentang Laporan Keuangan 

Landasan akuntansi dalam islam terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 282 yaitu : 

                                    

                                     

                                  

                                     

                                  

                                    

                                  

                                   

                             



Terjemahan : 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika 

tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit(Q.S Al-Baqarah:282). 

Islam memerintahkan untuk mencatat segala jenis transaksi jual beli yang 

ditangguhkan, begitu juga sebaliknya yang seharusnya dilakukan pada transaksi 

secara tunai walaupun dalam ayat diatas tidak disebutkan karena tidak ada dosa 

baginya yang tidak menulis. Pencatatan ini dimaksudkan untuk memelihara harta, 

agar tidak terjadikesalahpahaman dan mengetahui hak yang dimilikinya baik kecil 
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maupun besar. Hal ini berlaku bagi seluruh perusahaan termasuk perusahaan 

transportasi untuk melakukan pencatatan keuangan, karena setiap hari pasti terjadi 

kegiatan operasional yang akan menimblkan transaksi baik secara tunai maupun tidak 

tunai. Jadi dalam surah Q.S Al-Baqarah ayat 282 ini mewajibkan untuk melakukan 

pencatatan dengan tujuan menjadi bukti dilakukannya transaksi dan menjaga agar 

tidak terjadi manipulasi. 

2.3 Pihak-Pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan suatu 

Perusahaan 

Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap 

laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu : 

1. Kreditur  

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang 

(money), barang (goods) maupun dalam bentuk jasa (service). Pada saat 

pihak debitur mengajukan permohonan untuk meminjam sejumlah dana 

kepada kreditur, maka sudah menjadi kewajiban pihak kreditur untuk 

melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pihak debitur. 

2. Investor 

Investor di sini bias mereka yang membeli saham tersebut atau bahkan 

komisaris perusahaan. Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui 

secara dalam kondisi perusahaan dimana ia akan berinvestasi atau pada saat 

ia sudah berinvestasi, karena dengan memahami laporan keuangan 
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perusahaan tersebut artinya ia akan mengetahui berbagai informasi 

keuangan perusahaan. 

3. Akuntan Publik 

Akuntan public adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit pada 

sebuah perusahaan. Dan menjadi bahan audit seorang akuntan publik 

adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit ia 

akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. 

4. Karyawan Perusahaan 

Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara penuh disuatu perusahaan. 

Misalnya jika ternyata kondisi perusahaan telah menunjukkan tanda-tanda 

financial distress(kesulitan keuangan) dan bahkan cenderung menuju pailit 

maka tindakan antisipasi dengan pindah atau siap-siap untuk mencari 

pekerjaan di tempat lain adalah sebuah solusi yang konstruktif  yang bisa 

dilakukan. 

5. Bapepam 

Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bagi suatu perusahaan 

yang akan go public maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk 

memperlihatkan laporan keuangannya kepada Bapepam dalam hal ini PT 

Bursa Efek Indonesia. Bapepam bertugas untuk mengamati dan mengawasi 

setiap kondisi perusahaan yang go publik tersebut, termasuk berkewajiban 

untuk tidak menerima atau mengeluarkan perusahaan yang dianggap sudah 

tidak layak lagi untuk go public. 
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6. Underwriter  

Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan 

menerbitkan sahamnya di pasar modal. Salah satu penilaian underwriter 

pada sebuah perusahaan adalah kondisi laporan keuangan yang dimiliki. 

7. Konsumen 
 

Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh sebuah perusahaan. Sehingga konsumen atau publik yang menjadi 

loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 

adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. 

8. Pemasok 
 

Pemasok (supplier) merupakan mereka yang menerima order untuk 

memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap 

kecil sampai yang besar dimana semua itu dihitung dengan skala financial. 

Sehingga dengan begitu menyebabkan pihak suppliermerasa sangat 

berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut guna 

memprediksi akan kelancaran pembayaran yang akan dilakukan di 

kemudian hari. 

9. Lembaga Penilai
 

Lembaga penilai disini berasal dari berbagai latar belakang seperti GCG 

(Good Corporate Governance), WALHI (wahana lingkungan hidup), 

Majalah, Televisi, Tabloid, Surat Kabar, dan lainnya yang secara berkala 

membuat rangking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing 
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seperti 10 perbankan terbaik versi majalah Warta Ekonomi misalnya. 

Dimana data-data yang berasal dari laporan keuangan tersebut dijadikan 

rujukan untuk penilaian. 

10. Asosiasi Perdagangan 

Asosiasi perdagangan ini mencakup mulai dari KADIN (kamar dagang dan 

industry), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IKAPI (Ikatan 

Penerbit Indonesia), asosiasi pertekstilan Indonesia, dan lainnya. Dimana 

organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi 

anggotanya dan setiap waktu diadakan rapat tahunan atau berbagai 

pertemuan lainnya yang membahas berbagai hal yang menajdi hambatan 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankan dan tidak terkecuali seperti 

terjadinya penurunan angka penjualan. 

11. Pengadilan 
 

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan 

adalah dapat menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, 

dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya 

akan menajdi subjek pertanyaan dalam peradilan. 

12. Akademis dan Peneliti
 

  Pihak akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan 

researchterhadap sebuah perusahaan. Sehingga dengan begitu kebutuhan 

akan informasi sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan adalah mutlak, apalagi jika nanti penelitian 
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tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media massa baik nasional 

maupun internasional. 

13. Pemda 
 

 Pemerintah Daerah atau local government adalah mereka yang mempunyai 

hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya suatu perda (peraturan 

daerah) yang berkaitan dengan berbagai aspek. Seperti aspek lingkungan. 

Sisi lain keuntungan dari keberadaan perusahaan di suatu daerah akan 

memberikan kenaikan pendapatan daerah dari hasil pajak, tertampungnya 

tenaga kerja atau berkurangnya angka pengangguran, naiknya income 

perkapita masyarakat sekeliling perusahaan, dan lainnya. 

14. Pemerintah Pusat
 

 Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah 

menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental acuan 

untuk melihat perkembangan pada berbagai sector bisnis. 

15. Pemerintah Asing
 

 Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, dimana misalnya 

negara tersebut saling memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang 

(trade contract) yang mencakup dalam berbagai bidang usaha. 

16. Organisasi Internasional
 

 Organisasi internasional disini seperti IMF (International Monetary Fund), 

WB (World Bank), ADB (Asian Development Bank), ASEAN, PBB dan 
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lainnya. Mereka ini adalah menjadi pihak yang turut andil dalam usaha 

menciptakan terbentuknya tatanan dunia baru (Fahmi 2014: 15-21). 

2.4 Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrument derivatif maupun instrument lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar 

modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan 

terkait lainnya menurut OJK. 

Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 

Umum dan perdagangan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek”. 

Dalam investasi saham, ada dua analisis yang dilakukan, yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu menggunakan metode 

analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan 

dengan kinerja perusahaan. Umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama 

dalam analisis ini termasuk penggunaan rasio-rasio keuangan dan rasio-rasio saham 

seperti laba per saham (EPS), price earning ratio (PER) dan lain-lain. Analisis 

teknikal yaitu menggunakan metode analisis saham dengan basis pergerakan harga di 

masa lalu. Metode ini menggunakan beragam grafik (chart) dalam analisisnya. 
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Penganut aliran teknikal percaya bahwa suatu keadaan atau tren akan berulang 

kembali atau “sejarah akan berulang kembali” (Fakhruddin 2013: 7).  

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan menceritakan apa yang telah terjadi selama tahun tertentu, 

atau selama beberapa tahun berturut-turut. Namun informasi yang paling bernilai bagi 

pengguna atau penerima laporan keuangan adalah yang berhubungan dengan apa 

yang mungkin terjadi di masa depan. Kegunaan analisis laporan keuangan adalah 

untuk membantu pemakai dalam memperkirakan masa depan dengan cara 

membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecendrungan. Umumnya 

kebanyakan pemakai data keuangan lebih menekankan pada kemampuan untuk 

membuat perkiraan dari analisis terhadap laporan keuangan (Rahardjo 2007:99). 

Sebagai contoh pentingnya analisis laporan keuangan : 

1. Pemegang saham lebih tertarik pada apakah mereka harus tetap 

mempertahankan sahamnya atau harus menjual sahamnya. 

2. Apakah manajemen yang sekarang perlu dipertahankan atau diganti. 

3. Apakah perusahaan harus menyusun penawaran untuk kreditor baru. 

4. Kreditor akan tertarik dengan informasi yang berkaitan dengan apakah 

penghasilan cukup memadai untuk menutup angsuran dan bunga, dan 

apakah prospeknya baik untuk memegang obligasi yang dikeluarkan 

perusahaan sampai jatuh tempo. 
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5. Manajer akan lebih tertarik pada informasi yang berkaitan dengan 

kebijakan deviden, ketersediaan dana untuk ekspansi dimasa mendatang, 

dan kemungkinan keberhasilan di bawah kepemimpinannya (manajemen 

saat ini). 

Sesuatu yang paling menarik bagi pemakai atas prakiraan laporan 

keuangan mendatang adalah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Tentu saja 

keuntungan yang akan menjadi dasar bagi kenaikan nilai saham yang dimiliki oleh 

para pemegang saham, dan juga membesarkan hati kreditor dalam memberikan 

pinjaman ke perusahaan. Keuntungan yang memadai yang akan memungkinkan 

perusahaan melakukan ekspansi di masa mendatang. Masalahnya adalah keuntungan 

merupakan sesuatuyang tidak pasti. Oleh karena itu, mempunyai berbagai alat 

analisis untuk membantu menginterpretasikan hubungan-hubungan antar faktor kunci 

dan kecendrungan yang ada, yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan atas 

potensi keberhasilan di masa mendatang. Tanpa adanya analisis atas laporan 

keuangan maka hubungan antar faktor kunci dan kecendrungan yang ada tidak akan 

terungkap dan dapat diketahui.  

2.5.1 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Secara umum, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam bentuk satu periode 

tertentu, baik asset, liabilitas, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai 

selama beberapa periode. 
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2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang menjadi keunggulan perusahaab. 

4. Untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa 

mendatang, khususnya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen. 

6. Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis, terutama mengenai hasil 

yang telah dicapai (Anita, 2017:10). 

Tujuan analisis laporan keuangan adalah : 

1. Screening 

Analisis dilakukan dengan melihat secara kritis data-data yang terkandung 

dalam laporan keuangan untuk kepentingan pemilihan investasi atau 

kemungkinan merger. 

2. Forecasting 

Analisis dilakukan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

3. Diagnosis  

Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang 

terjadi di dalam perusahaan, baik dalam manajemen operasi, keuangan, 

ataupun masalah lainnya. 
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4. Evaluation  

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, kinerja operasional, 

tingkat efisiensi, dan lain sebagainya. 

5. Understanding  

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang ada 

dalam laporan keuangan akan menjadi lebih bermakna (Anita2017:11). 

2.6 Analisis Model dalam Memprediksi Financial Distress 

2.6.1 Model Zmijewski  

 Model potensi financial distress yang dihasilkan oleh Zmijewski tahun 1983 ini 

merupan riset selama 20 tahun yang telah diulang.Zmijewski (1983) menggunakan 

analisis rasio likuiditas, laverage, dan mengukur kinerja suatu perusahaan. Zmijewski 

melakukan pengukuran potensi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 

perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai tahun 1978, indikator F-Test terhadap 

rasio kelompok rate of return, liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage, 

trens, firm size, dan stock return volatility, menunjukkan perbedaan signifikan antara 

perusahaan yang sehat dan tidak sehat. Model ini menghasilkan rumus (Sari:2013):  

X-Score = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 + 0,004X3 

Keterangan: 

 X1= ROA ( Return on Asset ) 

 X2= Leverage( Debt Ratio ) 

X3= Likuiditas ( Current Ratio )  
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Klarifikasi dari hasil perhitungan tersebut dimasukan kedalam cut off point yang telah 

ditentukan yaitu:  

 Jika hasil >0 Perusahaan berpotensi financial distress 

 Jika hasil < 0 Perusahaan tidak berpotensi financial distress 

 Berikut ini adalah penjelasan variabel-variabel rasio yang terdapat pada model 

Zmijewski:  

a. Return on Asset 

 Hasil pengembalian atas Aset (Return on Asset), merupakan rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan 

laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunkan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di 

dalam total aset (Hery, 2015: 144). Rumus rasio ROA adalah sebagai berikut:  

 Return On Asset = 
          

           
 

b. Leverage (Debt Ratio)  

  Rasio Leverage digunakan untuk melihat seberapa besar resiko keuangan 

yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio Leverage yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Debt to asset ratio yang memiliki rumus sebagai berikut:  

Debt Ratio = 
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c. Rasio Likuiditas (Current Ratio) 

   Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek menggunakan aset yang paling mudah dicairkan.Aset 

yang dapat diubah menjadi kas dengan cepat dapat dikatakan sebagai aset likuid 

yang ditulis pada laporan keuangan sebagai aset lancar  

Rasio Likuiditas yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio lancar 

(Current Ratio) adalah ukuran umum yang digunakan atas efisiensi jangka pendek, 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh 

tempo.Kewajiban lancar digunakan sebagai penyebut rasio dikarenakan dianggap 

menggambarkan hutang yang paling mendesak, harus dilunasidalam satu tahun 

atau satu siklus operasi. Rumus rasio lancar adalah sebagai berikut:  

Rasio Lancar = 
             

             
 

2.6.2 Model Springate  

Gordon L. V Springate (1978) telah melakukan penelitan berkaitan dengan 

model prediksi potensi financial distress suatu perusahaan. Menurut Guinan (2009: 

236) (dalam Savitri: 2014) model Springate merupakan model yang dikembangkan 

mengunakan analisis multidiskriminan. Pada awalnya Springate menggunakan 19 

rasio keuangan namun setalah melakukan pengujian Springate mengambil empat 

rasio. Model Springate ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan 

nilai keakuratan 92.5% (Sari: 2013). Model ini memiliki rumus:  
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S-Score = 1,03 A + 3,07 B+ 0,66 C + 0,4 D 

Keterangan : 

 A= Working capital / Total asset  

B= Net profit before interest and taxes / Total asset  

C= Net profit before taxes / Current liabilities  

D= Sales / Total asset  

Springate mengemukakan nilai cutoffyang berlaku untuk model ini adalah 0,862 

dengan kriteria penilaian apabila:   

 Nilai S-score< 0,862  Perusahaan berpotensi financial distress   

 0,862<Nilai S-score>1,062  Perusahaan berada dalam Grey Area  

 Nilai S-score> 1,802  Perusahaan tidak berpotensi financial     

distress 

Berikut ini adalah penjelasan variabel-variabel rasio yang terdapat pada model 

Springate:  

a. Working Capital to Total Asset 

 Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal 

kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan 

membagi modal kerja bersih dengan total aktiva.  
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WCTA = 
               

           
 

Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan akan menghadapi masalah 

dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva 

lancar yang cukup menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya perusahaan dengan 

modal kerja bersih yang bernilai positif jarang mengalami kesulitan dalam 

melunasi kewajibannya (Sari: 2017).  

b. Net Profit Before Interest and Taxes To Total asset 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dari aktiva perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak (Kasmir : 2014). 

Rasio ini dihitung dengan pendapatan bersih dengan total aset dengan rumus 

sebagai berikut: Net Profit Before Interest and Taxes To Total asset 

=
                                    

           
 

c. Net Profit Before Taxes to Current Liabilities  

 Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara net profit before tax 

dengan current liability.Net profit before tax merupakan laba sebelum pajak dan 

current liability merupakan kewajiban lancar.  

Net Profit Before Interest to Current Liabilities = 
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d. Sales toTotal Asset  

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan 

aktivanya untuk menghasilkan penjualan.Rasio yang tinggi menunjukan 

penggunaan aktiva yang efektif.Aktiva yang digunakan dalam menghitung rasio 

bisa berupa total aktiva pada akhir tahun , total aktiva rata-rata bulanan.  

Sales to Total Asset =
     

           
 

 Kemungkinan akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka 

pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup menutupi kewajiban 

tersebut. Sebaliknya perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif 

jarang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya (Sari: 2017).  

2.6.3 Model Grover  

Model Grover diciptakan dengan pendesainan dan penilaian ulang terhadap 

Model Altman Z-score. Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan 

bangkrut jika memperoleh skor kurang atau sama dengan -0.02 (G ≤ -0.02) 

sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikatagorikan dalam keadaan tidak bangkrut 

adalah lebih atau sama dengan 0.01 (G ≥ 0.01) perusahaan dengan memiliki skor 

diantara batas atas dan batas bawah berada pada grey area (-0.02≤ G ≤0.01). Rumus 

Grover yaitu sebagai berikut:  

G-Score= 1,650 X1 + 3,404 x2 + 0,016 ROA + 0,057 
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Dimana:  

X1= working capital/ total asset  

X2= Earning before interst and taxes/total asset  

ROA= Net Income/total asset  

Berikut ini adalah penjelasan variabel-variabel rasio yang terdapat pada model 

Grover: 

a. Working Capital to Total Asset  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal 

kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan 

membagi modal kerja bersih dengan total aktiva.  

WCTA = 
               

           
 

Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan akan menghadapi masalah 

dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva 

lancar yang cukup menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya perusahaan dengan 

modal kerja bersih yang bernilai positif jarang mengalami kesulitan dalam 

melunasi kewajibannya(Sari: 2017).  

b. Earning Before Interest and Taxes to Total Assets Ratio  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

aktiva perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak (Kasmir : 2014).  
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EBIT to Total Asset = 
                                 

           
 

Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan akan menghadapi masalah 

dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva 

lancar yang cukup menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya perusahaan dengan 

modal kerja bersih yang bernilai positif jarang mengalami kesulitan dalam 

melunasi kewajibannya (Sari: 2017). 

c. Return on Asset  

Hasil pengembalian atas Aset (Return on Asset), merupakan rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan 

laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunkan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam di 

dalam total aset (Hery, 2015: 144). Rumus rasio ROA adalah sebagai berikut:  

ROA = 
           

           
 

2.7 Financial Distress 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah 

kesulitan keuangan. Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi (Plat dan Plat, 

2002). Financial distress dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban 
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likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Jika suatu 

perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat memungkinkan 

perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan (financial distress), 

dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi maka ini bisa berakibat 

kebangkrutan usaha (bankruptcy). Untuk menghindari kebangkrutan ini dibutuhkan 

berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik bantuan dari pihak internal maupun 

eksternal.Pada saat ini banyak formula yang telah dikembangkan untuk menjawab 

berbagai permasalahan tentang bankruptcy ini, salah satu yang dianggap popular dan 

banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah 

model kebangkrutan Altman. Model Altman ini atau lebih umum publik menyebut 

model Z-score Altman dengan mempergunakan pendekatan analisis diskriminan.  

Untuk persoalan financial distress secara kajian umum ada 4 (empat) kategori 

pengolongan menurut Fahmi (2014 : 159) : 

A. Financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar 

membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan 

untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini 

memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti 

pengadilan bahwa perusahaan telah berada di posisi bankruptcy (pailit). 

Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar 

perusahaan. 
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B. Financial distress kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada 

posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam 

menyelamatkan berbagai asset yang dimiliki, seperti sumber-sumber asset 

yang ingin di jual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan 

berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (pengabungan) dan 

akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat 

pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang 

dianggap tidak layak (infeasible) lagi untuk dipertahankan. 

C. Financial distress kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan 

masih mampu/ bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana 

yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun di tingkat ini 

perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan 

konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu 

melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang 

tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas 

mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam 

menaikkan perolehan laba kembali. Dimana salah satu petugas manajer 

baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka 

jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka 

memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan 

sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik 
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atau yang dikenal dengan istilah stock repurchase atau buy back. 

Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual kepasaran 

mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan, antara lain : 

1. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di 

pasaran, 

2. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa 

memiliki kemampuan financial yang cukup; 

3. Diharapkan dengan membeli saham, Earning pershare akan 

mengalami kenaikana; dan 

4. Dengan terjadinya Earning pershare (EPS) diharapkan market 

price pershare juga akan mengalami kenaikan. 

D. Financial distress kategori D atau rendah. Pada ketegori ini perusahaan 

dianggap hanya mengalami fluktuasi financial temporer yang disebabkan 

oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan 

dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya 

bersifat jangak pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti 

dengan mengeluarkan financial reserve (cadangan keuangan) yang 

dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini 

memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. 

Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (subsidiaries 

company) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada 
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penangganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (head office 

management). 

Penyebab terjadinya financial distress, menurut (Lizal 2002 dalam Deswanto 

2016:10) antara lain sebagai berikut : 

1. Neoclassical Model 

Dalam model ini, financial distress terjadi ketika alokasi sumber daya 

tidak tepat. 

2. Financial Model 

Dalam model ini, financial distress ditandai dengan adanya struktur 

keuangan yang salah. 

3. Corporate Governance Model 

Dalam model ini, financial distress terjadi ketika perusahaan memiliki 

susunan asset yang tepat dan struktur keuangan yang baik namun 

dikelola dengan buruk. 

2.8 Transportasi  

a. Pengertian Transportasi 

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang 

dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua hal yang terpenting 

yaitu, pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang 

(komoditi) dan penumpang ke tempat lain (Salim 2009:6). 
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Proses pengangkutan ini merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana 

kegiatan angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan diakhiri. Peranan 

transportasi dalam kehidupan sangatlah penting untuk saling menghubungkan daerah 

sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah pemukiman 

sebagai tempat tinggal konsumen. Transportasi sendiri memiliki beberapa unsure 

diantaranya adalah: 

1. Ada muatan yang diangkut 

2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya 

3. Ada jalanan yang dapat dilalui 

4. Ada terminal asal dan terminal tujuan 

5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang mengerakkan 

kegiatan transportasi tersebut. 

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem yang terdiri dari sarana atau prasarana dan sistem pelayanan yang 

memungkinkan adanya pergerakan keseluruh wilayah. Sehingga, terakomodasinya 

mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses 

keseluruh wilayah. 

2.8.1 Fungsi Transportasi 

Di dalam transportasi dapat digolongkan menjadi dua bagian : 

a. Angkutan penumpang, untuk pegangkutan penumpang digunakan 

mobil/kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya. 
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b. Selain mobil pribadi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, 

digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bis, pesawat 

udara, kereta api, kapal laut, kapal penyeberangan dan pelayaran 

Samudera Luar Negeri. 

Sistem yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan 

menggunakan alat angkut tertentu dinamakan moda transportasi. Dalam pemanfaatan 

transportasi ada tiga moda yang digunakan digunakan transportasi (mode of 

transportasion). Dalam pemanfaatan transportasi ada tiga moda yang dapat 

digunakan yaitu: 

2.6 Pengangkutan melalui laut (sea transportation). 

2.7 Pengangkutan melalui darat (kereta api, bis, truk). 

2.8 Pengangkutan melalui udara. 

Transportasi umum yang beraplikasi IT menarik calon penumpang karena 

harga dibawah harga normal dan pemesanan armada-pun mudah dilakukan melalui 

aplikasi IT tetapi jika transportasi umum beraplikasi IT tujuannya adalah untuk 

menghancurkan para pesaingnya dengan melakukan potongan harga, kemudiaan para 

pesaingnya telah hancur lalu menaikkan kembali harga jasanya maka ini hukumnya 

haram (Tarmizi, 2018:281). Hal ini diharamkan karena Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda,  

 َلا َضَرَر َوَلا ِضَرار
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Terjemahan : 

 “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain 

baik permulaan ataupun balasan”.(HR. Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-

Albani). 

 

2.8.2 Pemakai Jasa Angkutan 

Tinggi rendahnya permintaan akan jasa-jasa angkutan tergantung pada 

pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Dengan perkembangan teknologi 

modern dalam bidang pengangkutan, banyak pengaruhnya pada Perdagangan 

dalam Negeri dan Luar Negeri, pembangunan ekonomi serta penyebaran penduduk 

ke seluruh wilayah di Indonesia (transmigrasi, turis, dalam negeri dan manca 

Negara). Adapun golongan pemakai jasa angkutan tersebar dalam masyarakat 

terdiri dari : 

a. Perusahaan-perusahaan Industri, Perusahaan-perusahaan Perdagangan, 

dan lain sebagainya. 

b. Pemakai jasa dari pihak pemerintah (government demand). 

c. Pemakai jasa angkutan dalam masyarakat umum. 

Jasa di dalam angkutan baik darat, laut ataupun udara harus diusahakan 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa 

transportasi 
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TABEL 2.1 

DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU 

NO Tahun 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Keterangan 

1 
 

2014 

 

Wulandari 

dkk (2014) 

 

 

Analisis 

Perbandingan Model 

Altman, Springate, 

Ohlson, Fulmer, CA-

Score dan Zmijewski 

dalam Memprediksi 

Financial Distress 

(studi empiris pada 

Perusahaan Food 

and Beveranges 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2010-2012) 

 

Model Altman, model Springate, 

model Ohlson, model Fulmer, model 

Zmijewski dapat digunakan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan 

perusahaan. Sedangkan model CA-

Score tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan 

perusahaan. 

 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wibisono 

dkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Tingkat 

Kebangkrutan Model 

Altman, Foster, dan 

Springate Pada 

Perusahaan Property 

dan Real Estate Go 

Public di Bursa Efek 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan metode analisis yang 

lebih baik digunakan dalam 

memprediksi tingkat kebangkrutan 

pada perusahaan property and real 

estate go public periode 2008-2011 

adalah metode Springate. Tingkat 

kesesuaian prediksi yang dihasilkan 

metode Springate berdasarkan 

kondisi real perusahaan yang dilihat 

dari jumlah laba bersih lebih tinggi 

dibandingkan tingkat prediksi yang 

menggunakan metode ZScore 

Altman dan Z-Score Foster, hasil 

tersebut diperoleh karena tingkat 

akurasi model Springate berdasarkan 
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 net income perusahaan dalam 

memprediksi tingkat kebangkrutan 

lebih tinggi dari pada model Altman 

dan model foster selama 4 tahun 

berturut-turut pada perusahaan 

property and real estate go public di 

BEI periode 2008-2011 

3 
 

2014 

 

Thomas 

D.Lagkas and 

Dimitrios 

Papadopoulu

s 

 

 

Financial analysis 

considering distress 

prediction models of 

telecommunications 

companies listed in 

Athens Stock 

Exchange: Hellenic 

Telecommunications 

Organization, 

Forthnet, Hellas 

Online 

 

 

Specifically, none of the companies 

have gone bankrupt in this five-year 

period, despite the fact that 

predictions were extremely 

pessimistic even when considering 

the 2008 data. In a similar way, in 

most cases the telcos have failed to 

surpass the internationally accepted 

thresholds regarding the financial 

ratios’ results. Thus, we could 

conclude that the current economic 

conditions and the specific industry 

are characterized by special features, 

which cannot be sufficiently 

interpreted by traditional models 

which consider typical past financial 

information. 

 

4 
 

2015 

 

Enny Wahyu 

Puspita Sari 

 

Penggunaan Model 

Zmijewski, 

Springate, Altman Z-

Score dan Grover 

dalam Memprediksi 

Kepailitan pada 

Perusahaan 

Transportasi yang 

Terdaftar di Bursa 

 

Tingkat akurasi model Altman Z-

Score merupakan prediksi dingan 

tingkat akurasi tinggi yaitu 50.00% 

tapi juga memiliki tingkat nilai 

kesalahan yang paling tinggi yaitu 

22.73%. model springate dang rover 

memiliki tingkat akurasi yang sama 

yaitu 33.33% dengan tingkat 

kesalahan yang berbeda yaitu model 

http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151
http://www.inderscience.com/filter.php?aid=68151


 42 

Efek Indonesia springate yaitu 12.12% dang rover 

18.18% sedangkan zmijewski 

memiliki tingkat akurasi 27.27% dan 

tingkat eror sebesar 15.15%. 

5 
 

2016 

 

Junaidi 

 

Pengukuran Tingkat 

Kesehatan dan 

Gejala Financial 

Distress pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 

 

Model Grover, model altman dan 

model springate hasilnya sesuai 

fakta serta akurasi 100 % dan 

digunakan dalam memprediksi 

kebangkrutan bank Syariah di 

Indonesia. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara model Grover, 

Altman, Springate dan Zmijewski 

dalam memprediksi kebangkrutan 

bank Syariah di Indonesia. Namun 

model Grover, Altman dan Springate 

memberikan hasil yang sama dan 

sesuai fakta sedangkan model 

Zmijewski memberikan hasil yang 

berbeda dan tidak sesuai dengan 

fakta yang ada. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

Mey 

Handayani 

Setiawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Metode 

Altman Z-Score, 

Springate dan 

Zmijewski untuk 

Memprediksi 

Financial Distress 

pada Perusahaan 

Food and Beverage 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Periode 2011-2015 

 

 

Dilihat dari tingkat errornya prediksi 

financial distress pada penelitian ini 

dengan metode springate dan 

zmijewski sebesar 0%, sedangkan 

metode altman z-score sebesar 50% 

dikarenakan jumlah dari nilai cut off 

metode tersebut ada beberapa yang 

tidak memenuhi kriteria sebagai 

perusahaan yang diprediksi non 

financial distress. 
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7 
 

2017 

 

Dimas 

Priambodo 

 

Analisis 

Perbandingan Model 

Altman, Springate, 

Grover, dan 

Zmijewski dalam 

Memprediksi 

Financial Distress 

(Studi Empiris pada 

Perusahaan Sektor 

Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2012-2015) 

 

Uji keakuratan pada penelitian ini 

menunjukkan model Springate 

memiliki tingkat keakuratan yang 

paling tinggi dibandingkan dengan 

model prediksi lainnya yaitu sebesar 

84,21%, model Grover memiliki 

tingkat akurasi 78,94%, model 

Altman 76,31%, dan model 

Zmijewski sebesar 67,10%. 

8 
 

2019 

 

Komang 

Agus Rudi & 

Ayu 

Darmawati 

 

Analisis Uji Akurasi 

Model Grover, 

Springate dan 

Zmijewski dalam 

Memprediksi 

Kebangkrutan 

Perusahaan Delisted 

di BEI 

 

Model Springate menjadi model 

prediksi paling akurat dengan tingkat 

akurasi 100% untuk memprediksi 

kebangkrutan PT Citra Maharlika 

Nusantara Corpora Tbk 

dibandingakan dengan model Grover 

dengan tingkat akurasi 71,48% dan 

model Zmijewski dengan tingkat 

akurasi paling rendah sebesar 

21,48%. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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