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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teory Agensi 

Teori keagenan (Agency theory) menggambarkan hubungan antara dua 

individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan 

kepentingan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor 

dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Principal dan 

investor melakukan kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan 

agent untuk  melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal dalam hal 

terjadi pemisahan  kepemilikan dan kontrol perusahaan. Agar hubungan 

kontraktual dapat berjalan lancar, maka principal akan mendelegasikan otoritas 

pembuatan keputusan kepada agent. 

Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan 

efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola 

perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab terhadap 

pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor 

atau kreditor. Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan principal. Oleh karena itu 

sebagai pengelola, manajer berkewajiban untuk selalu transparan dalam 

melaksanakan kendali perusahaan di bawah principal.  
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Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya, jika laba yang 

diperoleh perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka 

dapat dilihat bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan 

baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari nilai laba bersih yang diperoleh, 

perusahaan dapat melakukan pembagian deviden kepada setiap investornya. Oleh 

karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin kuat dan 

perusahaan pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan 

operasinya.  

Sebaliknya, jika nilai laba suatu perusahaan bernilai kecil dalam jangka 

waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak 

principle akan menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan 

operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan 

mengalami permasalahan keuangan atau kondisi financial distress. Hal ini 

menjadikan pihak principle tidak akan mempercayakan dananya untuk dikelola 

dalam kegiatan perusahaan tersebut. Dengan demikian informasi dari laporan 

keuangan tersebut dapat dijadikan pihak principle untuk menilai kondisi keuangan 

perusahaan. Didasarkan pada agency theory, diharapkan dapat berfungsi sebagai 

alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan 

menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Hal ini berkaitan 



12 
 

 
 

dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan 

keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, dari adanya laporan keuangan yang buruk 

dalam pelaporannya, hal ini dapat menunjukkan kondisi financial distress. 

Kondisi tersebut dapat menciptakan keraguan dari pihak investor dan kreditor 

untuk memberikan dananya karena tidak adanya kepastian atas return dana yang 

telah diberikan. 

 

2.1.2 Laporan Keuangan  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009, hal 1), laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu 

juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menurut Soemarso (2004, hal 34), 

laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, 

terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan.  

Dari definisi-definisi di atas, dapat simpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan yang menyajikan informasi yang mengenai posisi keuangan dan 

kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode 
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akuntansi dari suatu entitas yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

Halim, dan Mamduh  (2009, hal 5), menjelaskan bahwa analisis terhadap 

laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui 

tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu 

perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009, hal 3), laporan keuangan 

bertujuan untuk :   

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

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi  sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan.  

2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara  

umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan  tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya  yang 

dipercayakan kepadanya.  

 

2.1.3 Financial Distress  

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan bahwa financial distress adalah 

tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada 

umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas 
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produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Menurut 

Whitaker (1999), financial distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami 

laba bersih operasi (net operation income) negatif selama beberapa tahun dan 

selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden, pemberhentian 

tenaga kerja, atau menghilangkan pembayaran deviden. 

Beberapa penyebab terjadinya financial distress menurut Lizal (dalam 

Pramuditya, 2014) adalah sebagai berikut:  

1. Neoclassical model Financial distress terjadi ketika alokasi sumber daya tidak 

tepat. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba 

rugi. 

2. Financial model Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan 

yang salah dan menyebabkan batasan likuiditas (liquidity constrains). Hal ini 

berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka 

panjang, namun demikian perusahaan tersebut harus bangkrut juga dalam 

jangka pendek. 

3. Corporate governance model Financial distress menurut corporate 

governance model adalah ketika perusahaan memiliki susunan aset yang tepat 

dan struktur keuangan yang baik namun dikelola dengan buruk. 

Untuk mengantisipasi terjadinya financial distress di suatu perusahaan. 

Dibutuhkanya suatu model peringatan dini (early warning system) sebagai sarana 

untuk mengidentifikasi terjadinya kesulitan keuangan sejak awal bahkan untuk 

memperbaiki kondisi perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
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memprediksi apakah suatu perusahaan yang akan mengalami financial distress 

atau tidak adalah dengan suatu model prediksi financial distress 

 

2.1.4 Perkembangan Teknik Prediksi Financial distress   

Topik mengenai financial distress telah banyak menarik perhatian peneliti 

keuangan di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian penelitian 

terdahulu mengenai topik ini.  Sebagai contoh, Altman (1968) mengemukakan 

sebuah formula yang bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan financial 

distress perusahaan dengan menggunakan metodologi multivariate. Dalam 

statistika, penetapan formula ini menggunakan metode Multivariate Discriminant 

Analysis (MDA). Altman mengambil sampel dengan jumlah yang sama antara 

dua kategori (paired sample). Metode yang dilahirkan tersebut dinamakan Altman 

Z-Score. Sampai sekarang metode ini masih banyak digunakan dalam 

memprediksi financial distress pada perusahaan. Springate (1978) juga 

menggunakan metode statistik dan teknik pengambilan sampel yang sama dengan 

Altman tetapi sampelnya berbeda. Jika Altman menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan di Amerika, Springate menggunakan sampel perusahaan di Kanada.   

Smentara Zmijewski (1983) mengemukakan formula dan teknik pemilihan 

sampel yang berbeda dengan Altman (1968). Sampel dipilih dengan random 

sampling dengan menggunakan metodologi multinomial logit. menggunakan teori 

yang berbeda, yaitu bahwa profitabilitas, volatilitas, dan kondisi leverage 

perusahaan sebagai variabel terpenting dalam memprediksi distress. Teori ini bisa 

disamakan dengan teori liquidity, profitability, dan wealth. model Salehi And 

Mausavi (2016) merupakan modifikasi model-model yang sudah ada sebelumnya. 
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Tehnik pengumpulkan sampel yang digunakan sama dengan Altman dan 

Springate yaitu Multivariate Discriminant Analysis (MDA)  model ini di 

peruntukan untuk negara berkembang seperti iran dimana salehi And Mausavi 

melakukan penelitiannya. 

 

2.1.5 Prediksi Financial Distress Model Altman Z-Score 

Penelitian yang di lakukan Altman (1968) menggunakan sampel 66 

perusahaan selama 20 tahun (1946-1965) yang terbagi dua kategori. Masing-

masing 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut. Hasil 

studi Altman ternyata mampu memperoleh tingkat ketepatan prediksi sebesar 95% 

untuk data satu tahun sebelum kebangkrutan. Untuk data dua tahun sebelum 

kebangkrutan 72%. Selain itu, ditketahui juga bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas yang rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Penelitian Altman (1968) pada awalnya mengumpulkan 22 rasio 

perusahaan yang mungkin bisa berguna untuk memprediksi financial distress. 

Dari 22 rasio tersebut, diklasifikasikan kedalam lima kategori yaitu working 

capital to total asset, retained earning to total asset, earning before interest And 

taxes to total asset, market value of equity to book value of total debts, dan sales 

to total asset.  

Kelima rasio tersebut dimasukkan ke dalam analisis Multiple Discriminant 

Analysis (MDA) dan menghasilkan model sebagai berikut:  

Z = 1,2 (X1) + 1,42 (X2) + 3,3 (X3) + 0,6 (X4) + 0,999 (X5) 

Keterangan : 

 X1 = Working capital/total assets  
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 X2 = Retained earnings/total assets  

 X3 = Earnings before interest And taxes/total assets  

 X4 = Market value of equity/book value of total debt  

 X5 = Sales/total assets 

Model Altman Z-score menurut Sawir (2003, hal, 25) memiliki kelebihan 

adalah: dapat mengkombinasikan berbagai rasio menjadi suatu model prediksi 

yang berarti. Analisis ini merupakan analisis multivariate yang bisa melihat 

hubungan  rasio tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Seperti terlihat dari persamaannya, persamaan tersebut menghubungkan antara 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas perusahaan dengan kebangkrutan. Selain 

itu, kebaikan dari model ini dapat dipergunakan untuk seluruh perusahaan, baik 

perusahaan publik, pribadi, manufaktur, ataupun perusahaan jasa dalam berbagai 

ukuran. Walaupun model ini datangnya dari Amerika, tetapi model ini dapat 

digunakan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Gricea And Ingram (2001) mengatakan ada sedikitnya tiga kelemahan dari 

model Altman Z-score (1968): (1) tidak ada rentang waktu yang pasti kapan 

kebangkrutan akan terjadi setelah hasil Z skor diketahui lebih rendah dari standar 

yang ditetapkan (2) model ini hanya dapat di pergunakan dengan jenis perusahaan 

yang sama dengan jenis perusahaan yang di jadikan sampel penelitiannya dan (3) 

kecilnya jumlah sampel yang di teliti dan tidak sebanding dengan tingkat 

kebangkrutan aktual. 

Mengetahui kelemahan tersebut maka Altman kemudian memodifikasi 

modelnya agar persamaan yang telah dia buat dapat digunakan di semua 
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perusahaan. Dalam modifikasi ini, Altman mengeliminasi variabel X5 karena 

rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. 

Persamaan model modifikasi ini adalah (Sawir, 2003, hal, 24):  

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

Keterangan :  

X1 = Working Capital/Total Asset 

X2 = Retained Earningto Total Asset 

X3 = Earning Before Interest And Taxes / Total Asset 

X4 = Market Value Of Equity / Book Value Of Debt 

Dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor Z>2,6 

diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang 

mempunyai skor Z <1,1 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensial bangkrut. 

Selanjutnya skor Z antara 1,1 sampai 2,6 diklasifikasikan sebagai perusahaan 

rawan dan grey area. 

 

2.1.6 Prediksi Financial Distress Model Springate 

Menurut Susanti (2016) model Springate dikembangkan pada tahun 1978 

oleh Gorgon L.V. Springate. Dalam pembuatannya, Springate melanjudkan 

metode yang sama dengan Altman (1968) yaitu Multiple Discriminant Analysis 

(MDA). Seperti Altman (1968), pada awalnya Springate mengumpulkan rasio-

rasio keuangan populer yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. 

Jumlah rasio awalnya yaitu 19 rasio. Setelah melalui uji yang sama dengan yang 

dilakukan Altman (1968). Springate memilih 4 rasio yang dipercaya bisa 

membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang tidak distress. 
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Sampel yang digunakan Springate berjumlah 40 perusahaan yang berlokasi di 

Kanada. Model yang dihasilkan Springate (1978) dalam Rahayu, dkk (2016) 

merumuskan sebagai berikut:  

S = 1.03A + 3.07B + 0.66C + 0.4D  

Dimana:   

 A = Working capital/total assets  

 B = Net profit before interest And taxes/total assets  

 C = Net profit before taxes/current liabilities  

 D = Sales/total assets  

Springate mengemukakan nilai cutoff yang berlaku untuk model ini adalah 0,862 

dengan kriteria penilaian apabila: 

1. Nilai S < 0,862 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diprediksi 

mengalami financial distress. 

2. Nilai 0,862 < S < 1,062 maka menunjukkan bahwa pihak manajemen harus 

hati-hati dalam mengelola aset-aset perusahaan agar tidak terjadi financial 

distress (daerah rawan). 

3. Nilai S>1,062 maka menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan yang 

sehat dan tidak mempunyai permasalahan dengan keuangan (tidak mengalami 

financial distress.  

Walaupun springate menggunakan motode perumusan yang sama dengan 

yang di gunakan oleh Altman Z-score (1968). Tetapi terdapat Perbedaan dimana 

metode springate dapat digunakan diberbagai bidang usaha dibandingkan 

pendahulunya  Kelemahan dari metode springate juga tidak ada rentang waktu 
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yang pasti kapan kebangkrutan akan terjadi setelah hasil S-score diketahui lebih 

rendah dari standar yang ditetapkan. 

 

2.1.7 Prediksi Financial Distress Model Zmijewski 

Menurut Zmijewski (1984) model ini mengkritik metode pengambilan 

sampel yang digunakan pendahulu-pendahulunya. Menurutnya, teknik matched-

pair sampling cenderung memunculkan bias dalam hasil penelitian pendahulunya. 

Oleh karena itu, Zmijewski (1984) menggunakan teknik random sampling dalam 

penelitiannya, seperti dalam penelitian Ohlson (1980).  

Dalam penelitiannya, Zmijewski (1984) mensyaratkan satu hal yang 

krusial. Proporsi dari sampel dan populasi harus ditentukan di awal, sehingga 

didapat besaran frekuensi financial distress. Frekuensi ini diperoleh dengan 

membagi jumlah sampel yang mengalami financial distress dengan jumlah 

sampel keseluruhan. Sampel yang digunakan Zmijewski (1984) berjumlah 840 

perusahaan, terdiri dari 40 perusahaan yang mengalami financial distress dan 800 

yang tidak mengalami financial distress. Data diperoleh dari Compustat Annual 

Industrial File. Data dikumpulkan dari tahun 1972-1978. Metode statistik yang 

digunakan Zmijewski (1984) sebagai berikut (Avenhuis, 2013): 

X = −4.3−4.5X1+ 5.7X2+ 0.004X3 

Dimana:  

 X1 = ROA (Net income/total assets)  

 X2 = Leverage (Total debt/total assets)  

 X3 = Liquidity (Current assets/current liabilities) 
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Zmijewski (1984) menyatakan bahwa perusahaan dianggap financial 

distress jika probabilitasnya lebih besar dari 0,5 dengan kata lain, nilai X nya 

adalah 0. Maka dari itu, nilai cutoff yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal 

ini berarti perusahaan yang nilai X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 

diprediksi akan mengalami financial distress di masa depan. Sebaliknya, 

perusahaan yang memiliki nilai X lebih kecil dari 0 diprediksi tidak akan 

mengalami financial distress. Zmijewski (1984) telah mengukur akurasi 

modelnya sendiri, dan mendapatkan nilai akurasi 99%. Sementara penelitian yang 

di lakukan oleh Avenhuis, (2013) menemukan bahwa tingkat akurasi dari model 

Zmijewski (1984) berbeda-beda sesuai dengan tehknik statistik yang digunakan. 

 

2.1.8 Prediksi Financial Distress Model Salehi And Mousavi (2016) 

Model prediksi financial distress yang di perkenalkan oleh Salehi And 

Mousavi (2016) merupakan penelitian yang memodifikasi motode prediksi 

kebangkrutan yang sudah ada dan menyajikan motode prediksi financial ditres 

baru yang diterima di Bursa Efek Teheran (TES) dalam lingkungan Iran. 

Kelemahan dari model ini waktu yang di gunakan dalam penelitian relatif singkat 

Hasil modifikasi rasio keuangan yang di lakukan oleh Salehi And Mousavi (2016) 

menghasilkan 8 rasio keuangan yang tepat sebagai dasar dalam memprediksi 

kebangkrutan. Setelah melakun uji statistik maka diklasifikasikan ke lima kategori 

yaitu: Current capital to total assets, Accumulate profit to total assetps, 

Shareholders' emoluments to total assets, Operational payments to total assets, f 

the profit of pre two years is negative, the number 1 is the number 0 in otherwise. 
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Salehi And Mousavi (2016) mengunakan sempel perusahaan yang terdaftar 

di Tehran Stock Exchange (TES) Iran. Dia menggunakan data tahun 2008-2009 

sebagai perhitungan statistik untuk memproses pola prediksi kebangkrutan dan 

ditahun 2010 digunakan sebagai akurasi dan validitasi pola prediksi baru. Model 

prediksi yang di sarankan Salehi And Mousavi (2016) adalah: 

H = -4.95+1.21 X2+0.59 X3 – 0.42 X5 + 1.02 X7 + 1.24 X8   

Dimana 

X2 = Current capital to total assets 

X3 = accumulate profit to total assets 

X5 = shareholder's emoluments to total assets 

X7 = operational payments to total assets 

X8 = if the profit tow years ago is negative the number 1 otherwise the 

number zero (0). 

Salehi And Mousavi (2016) memberikan probabilitas perusahaan yang 

dianggap financial distress jika probabilitasnya H kurang dari -0.97 (H< -0.97) 

dan jika H lebih besar dari 1.12 (H>1.12) di anggap peusahaan sehat dan jika H 

berada di antara 1.12 sampai-0.97 (-0.97 >H< 1.12) dianggap grey area. Salehi 

And Mousavi (2016) telah mengukur akurasi modelnya sendiri. dan mendapatkan 

nilai akurasi 93.70%..  

Kelebihan dari model Salehi And Mausavi adalah model ini cocok di 

gunakan pada perusahaan-perusahaan pada negara yang di katergorikan  

berkembang seperti negara Indonesis Kelemahan dari model ini waktu penelitian 

yang di gunakan dalam penelitian relatif singkat 
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2.2 Perumusan Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan Susanti (2016) dengan mengunakan model 

Zmijewski. Altman. dan Springate dalam memprediksi financial distress pada 

perusahaan semen yang terdaftar di BEI periode 2011-2015  Berdasarkan hasil uji 

statistik menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode prediksi 

kebangkrutan Altman Z-Score. Springate dan Zmijewski pada perusahaan Semen 

di BEI periode 2011-2015.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh komang. dan Lely. 

(2014) pada perusahaan industri kosmetik yang terdaftar di BEI . terdapat 

perbedaan yang signifikan antara metode Z-Score model Altman. model Springate 

dan Zmijewski. berdasarkan hasil analisis dengan uji Kruskal-Wallis. Sementara 

Menurut Salehi And Mousavi (2016) banyaknya model prediksi kebangkuratan 

(Beaver. Altman. Ca-score. Shirata. Grice. Zmijewski. Springat  Fulmer. dan 

Ohelson) yang sudah dikembangkan di Iran. namun malah mempersulit pengguna 

informasi tersebut. dan hanya dapat di gunakan pada jenis perusahaan tertentu. 

Untuk mempermudah. Salehi And Mousavi. (2016) memperkenalkan pola 

prediksi kebangkuratan baru yang dapat digunakan pada seluruh jenis perusahaan 

di Iran.  

Ha: Terdapat perbedaan antara metode prediksi kebangkrutan Altman    

Z-Score. Springate. Zmijewski. dan Salehi And Mousavi pada 

perusahaan pertambangan yang terdftar di BEI  tahun 2015-2016 
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2.3 Financial Distress Dalam Padangan Islam 

Al-quran Surat Yunus (10) ayat 55 : 

َلآ
َ
َِٓمآِِفٓٓأ ّٓلِِلَّ َٰتِٓٱإِنَّ َمََٰو ۡرِضٓ ٱوَٓٓلسَّ

َ َدٓٓۡلأ ٓوَعأ َلآإِنَّ
َ
ِٓٱأ لَُموَنّٓٓلِلَّ َٓلَٓيعأ ََثَُهمأ كأ

َ
ٓأ َٓوَلَِٰكنَّ ّٞ  ٥٥َٓحق 

Artinya : Ingatlah. sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di 

bumi. Ingatlah. sesungguhnya janji Allah itu benar. tetapi kebanyakan mereka 

tidak mengetahui(nya). 

 

Penafsiran surat Yunus ayat 55 menurut tafsir Quraish shihab: Hendaknya 

manusia mngetahui bahwa Allah adalah Pemilik dan Pengendali semua yang ada 

di langit dan di bumi bahwa janji-Nya adalah benar hingga tidak sesuatu pun yang 

dapat melemahkan-Nya dan menghindar dari balasan-Nya. Tetapi mereka tidak 

tertipu oleh kehidupan dunia. dan mereka tidak mengetahuinya dengan 

sebenarnya. (tafsirq.com) 

Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Disini 

dapat kita artikan kekayaan yang dimiliki perusahaan adalah milik Allah.. keadaan 

dimana terjadinya financial ditres pada suatu perusahaan dapat terjadi kapan saja 

bila Allah berkehendak (tidak terdapat penyebab pasti terjadinya Financial 

distress). Maka peringatan dini mengenai kondisi keuangan perusahaan yang 

mengalami Financial distress. juga dapat membantu berbagai pihak untuk berhati-

hati dalam mengambil keputusan terutama perusahaan yang di kategorikan rawan 

terjadinya Financial distress dapat berbenah diri agar terhindar dari kebangkrutan. 

Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5-6: 

َٓٓوَما َِن ٓم  رٖ
ٓذِكأ ِن ٓم  تِيِهم

أ
ِنَٰمۡحٱيَأ ٓٓلرَّ رِِضنَي ُٓمعأ َٓعنأُه ْ ََٓكنُوا ٓإِلَّ ٓبِهَِٓٓفَقدٓأ٥ُُٓمأَدٍث ْ ََٓكنُوا َٓما ْ ۢنَبَُٰٓؤا

َ
ٓأ تِيِهمأ

أ
ٓفََسَيأ ْ بُوا ٓۦَكذَّ

زُِءوَنٓ َتهأ  ٦ٓيَسأ
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Artinya :Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya selama kesulitan itu ada kemudahan. 

dan Al-Baqarah 286: 

َٓٓلٓ ُٓٱيَُكل ُِف ٓوََعلَيأَهآَمآّٓلِلَّ لََهآَمآَكَسَبتأ ۚٓ َعَها ُٓوسأ ًسآإِلَّ تََسَبتأ ٓٱَنفأ َۚٓربََّنآٓكأ نَا
أ
َطأ خأ

َ
ٓأ وأ

َ
أ ٓا َِّسيَنا إِنٓن ٓا نَا ٓتَُؤاِخذأ َربََّنآَل

آَكَمآََحَلأَتهُٓ ٗ إِۡصأ ٓا َنا َٓعلَيأ ٓٓۥَوَلََٓتأِملأ ِينَٓٱلََعَ ِلأَنآمَٓٓاِمنَٓقبألَِناَۚٓربَّنََّٓٓلَّ ٓآَلَٓطاقََةََٓلَآبِهَِٓوَلَُٓتَم  ُفٓٱوَٓٓۦ  فِرٓأٱَعنَّآوَٓٓعأ ََلَآٓغأ
ۚآٱوَٓ ََٰنآفَٓٓرأََحأَنا لَى نَتَٓموأ

َ
نَاٱأ ٓٓنُُصأ َٰفِرِينَٓٱٓلأَقوأمِٓٱلََعَ ٢٨٦ٓٓٓلأَك

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan 

kami. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 

Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami. janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 

maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami. 

maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" 

 

Sesulit apapun masalah yang di hadapi. Allah memberikan kemudahan di 

dalamnya. Bagi perusahan yang apabila mengalami masa sulit seperti kondisi 

Financial distress bukanlah akhir dari segalanya. Dari setiap kesulitan yang di 

alami perusahaan ada kemudahan-kemudahan yang di berikan Allah. Semua 

permasahaan yang di hadapi suatu perusahaan sudah di ukur dan di sesuaikan 

dengan kemampuan manajer dalam mengahadapi permasalahan tersebut. Kondisi 

seperti ini diharapkan manajer dapat mencari solusi-solusi yang pas untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan agar perusahaan perusahaan terhindar dari 

kebangkrutan.  

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Salehi And Mousavi (2016) mengatakan Penelitian mengenai model 

prediksi kebangkrutan suatu perusahaan pertama kali dikembangkan oleh Beaver 

(1967) And Altman (1968). Dalam penelitiannya model Beaver menghasikan 



26 
 

 
 

akurasi 87% dalam memprediksi Financial distress untuk satu tahun sebelum 

kebangkrutan. Sementara hasil model Altman (1968) memiliki akurasi prediksi  

Financial distress 95% untuk satu tahun sebelum kebangkrutan dan 83% prediksi 

yang akurat selama dua tahun sebelum kebangkrutan. Kedepanya model prediksi 

Financial distress terus bermunculan seperti model Springate (1978) dengan 

tingkat akurasi 92.50% untuk satu tahun sebelum kebangkrutan. Model Zmijewski 

(1984) dengan tingkat akurasi 99% untuk satu tahun sebelum kebangkrutan dan  

Model Salehi And Mousavi (2016) menghasilkan tingkat akurasi 93.70% untuk 

satu tahun sebelum kebangkrutan. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

Financial distress 

Table II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Whitaker. 

Richard. 

(1999) 

The Early Stages of 

Financial distress 

1. Terbukti bahwa kondisi 

financial distress yang di 

awali dengan tekanan 

keuangan. memicu 

tindakan perbaikan 

kinerja perusahaan oleh 

manajemen dan 

meningkatnya nilai pasar 

perusahaan 

2 Platt. H.. dan 

M. B. Platt 

(2002) 

 

 

 

 

Predicting Corporate 

Financial distress: 

Reflections on 

Choice-Based Sample 

Bias 

1. Dibutuhkanya suatu 

peringatan dini seebelum 

terjadinya kebangkrutan 

suatu perusahaan. 

2. Peringatan dini sebelum 

mengalami kebangkrutan   

di klasifikasikan ke 6 

faktor: EBITDA to Sales. 

Current Assets to Current 

Liabilities. Net Fixed 

Assets to Total Assets. 

Long-Term Debt to 

Equity. Notes Payable to 

Total Assets. And the 



27 
 

 
 

one-year Cash Flow 

Growth Rate 

3 Avenhuis. 

J.O.. (2013) 

Testing the 

generalizability of the 

bankruptcy prediction 

models of Altman. 

Ohlson And 

Zmijewski for Dutch 

listed And large non-

listed firms 

1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat akurasi model 

prediksi Financial 

distress (Altman. Ohlson 

dan Zmijewski ) berubah 

ketika teknik statistik lain 

digunakan. 

4 Devi. Komang 

Methili 

Purnajaya dan 

Merkusiwati. 

Ni K. Lely A. 

(2014) 

Analisis Komparasi 

Potensi Kebangkrutan 

Dengan Metode Z - 

Score Altman. 

Springate. dan 

Zmijewski pada 

Industri Kosmetik 

Yang Terdaftar Di  

Bursa Efek Indonesia  

  

 

1. Seluruh perusahaan 

industri kosmetik yang 

dianalisis menggunakan 

motode z - score altman. 

springate. dan zmijewski 

tidak memiliki potensi 

mengalami kebangkrutan 

2. Berdasarkan uji Kruskal-

Wallis diperoleh bahwa 

terdapat perbedaan 

potensi kebangkrutan 

industri kosmetik yang 

terdaftar di BEI dengan 

metode Z-Score model 

Altman. model Springate 

dan model Zmijewski 

5 Wiwit. 

Elvinna Firma 

Meita. (2015) 

Analisis Penggunaan 

Metode Altman. 

Springate.  Dan 

Zmijewski Dalam 

Memprediksi 

Kebangkrutan 

Perusahaan 

Pertambangan 

Batubara Periode 

2012-2014 

1. Model Altman Z-Score 

dan model Springate 

menghasilkan akurasi 

prediksi kebangkrutan 

sebesar 88.888%. 

Sementara Model 

Zmijewski menghasilkan 

akurasi prediksi 

kebangkrutan sebesar 

66.666% pada 

perusahaan batubara di 

BEI 2012-2014.   

6 Rahayu 

Fitriani I 

Wayan 

Suwendra.dan 

Nyoman. Ni 

Yulianthini 

(2016) 

Analisis Financial 

distress Dengan 

Menggunakan Metode 

Altman Z-Score. 

Springate. Dan 

Zmijewski  Pada 

Perusahaan 

Telekomunikasi 

1. Model Altman Z-Score 

pada perusahaan 

Telekomunikasi selama 

periode 2012-2014 

diperoleh tiga dari lima 

perusahaan dikategorikan 

mengalami financial 

distress. 
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2. metode Springate 

diperoleh empat dari 

limaperusahaan 

dikategorikan dalam 

kondisi financial distress 

3. metode Zmijewski 

diperoleh dua dari lima 

perusahaan yang 

dikategorikan mengalami 

financial distress 

4. dari ketiga metode 

diperoleh dua dari tiga 

metode menunjukkan 

perusahaan dikategorikan 

dalam kondisi financial 

distress. maka dapat 

diartikan bahwa 

perusahaan 

Telekomunikasi selama 

periode 2012-2014 

sebagian besar berada 

pada kondisi mengalami 

kesulitan keuangan 

(financial distress). 

7. Susanti. 

Neneng 

(2016) 

Analisis 

Kebangkrutan dengan 

Menggunakan Metode 

Altman Z-score 

Springate dan 

Zmijewski pada 

Perusahaan Semen 

yang Terdaftar di BEI 

Periode 2011-2015 

1. Metode Altman Z-Score  

perusahaan PT. Holcim 

Indonesia Tbk pada 

tahun 2015 diprediksi 

mengalami financial 

distress. 

2. Metode Springte 

memprediksi 1 perusahan 

mengalamui financial 

distress. 

3. Metode Zmijewski tidak 

ada perusahaan yang 

mengalami financial 

distress. 

4. Tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara ke 

tiga metode prediksi 

kebangkrutan 

 

 



29 
 

 
 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah 

• Bagaimana hasil prediksi financial distress dengan menggunakan model Model Altman Z-

Score, model Springate, model Zmijewski dan Salehi And Mousavi? 

• Apakah terdapat perbedaan potensi kebangkrutan dengan metode Z-Score model Altman, 

model Springate, model Zmijewski dan model Salehi And Mousavi?  

 

 

 

 

 

 

 

Kajian Teori 

• Teori Agensi 

• Financial Distress,  

• Model Prediksi Financial 

Distress : 

1. Altman Z-Score, 

2. Springate,  

3. Zmijewski, 

4. Salehi And Mausavi 

 

Pengumpulan Data 

• Data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2015-2016 

 

Metodelodgi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prediksi Financial 

Distress 

• Altman Z-Score,  

• Springate,  

• Zmijewski, dan  

• Salehii And Mausavi 

 

Latar Belakang 

• Krisis ekonomi 2015-2017 mengakibatkan sekitar 125 perusahan batubara  di Indonesia 

mengalami kebangkrutan 

• Kebangkrutan biasanya di awali dengan keadaan financial distress atau kesulitan keuangan. 

• Financial distress dapat di prediksi dengan beberapa model, diantaranya: Altman Z-Score, 

Springate, Zmijewski, dan Salehii And Mausavi 

 

• Uji Kruskal 

Wallis  Hasil Akhir 
• Kesimpulan* 
• Kendala dan Saran  

*model yang paling mampu memprediksi Financial Distress dan apakah terdapat perbedaan 

dari keempat model prediksi financial distress? 


