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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kebangkrutan  

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 eksternal maupun bantuan dari pihak internal perusahaan. 

Financial distress adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa 

dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. 

Informasi financial distress ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas 

kebangkrutan sehingga menajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk 

mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. (Hilda:2012). 

Menurut dalam UU nomor 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud 

dengan kepailitan atau kebangkrutan adalah sisa umum atas kekayaan debitor 

pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah 

pengawasan Hakim Pengawas sebagaiman diatur dalam undang-undang ini. Di 

perjelas pada pasal 2 ayat (1) bahwa apabila debitor yang mempunyai dua atau 

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik 

atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.   
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Kebangkrutan menurut Rafles (2015) dalam Hanafi (2010:638) menyatakan 

“Perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila perusahaan itu mengalami 

kesulitan yang ringan (seperti masalah likuiditas) dan sampai kesulitan yang lebih 

serius, yaitu solvable (utang lebih besar dibandingkan dengan asset)”. Menurut 

Nurul mukhlisah (2011) kebangkrutan (bankruptcy) biasanya diartikan sebagai 

kegagalan suatu perusahan dalam menjalankan operasinya untuk menghasilkan 

laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan 

perusahaan atau insovabilitas. 

Menurut Muhammad Nur Rhomadhona (2014) dalam Peter dan Yoseph 

(2011), kebangkrutan sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa arti, 

yaitu: 

1. Kegagalan ekonomi (economic failure) 

 Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan 

kehilangan uang atau pendapatan, perusahaan tidak dapat menutup biayanya 

sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai 

sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. 

2. 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: 

a. insolvensi teknis (technical insolvency) 

Perusahaan dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajiban pada saat jatuh tempo. Insolvensi teknis terjadi bila arus kas 
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tidak cukup untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembayaran 

kembali pokok pada tanggal tertentu. 

b. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai 

kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang 

dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. 

 

2.2 Faktor-faktor Penyebab Kebangkrutan 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan 

menurut Wahyu Nurcahyanti (2015) adalah: 

1. Faktor umum 

a. 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. 

b. Sektor sosial 

Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung 

pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan 

terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan 

karyawan. 
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c. Sektor teknologi 

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang 

ditanggung perusahaan membengkak terutama untuk pemeliharaan dan 

implementasi yang tida terencana, sistemnya tidak terpadu dan para 

manajer pengguna kurang professional. 

d. Sektor pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan 

industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, 

kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja. 

2. Faktor eksternal perusahaan 

a. Sektor pelanggan 

 Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen, untuk menghindari 

kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan 

konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan 

mencegah konsumen berpaling ke pesaing. 

b. Sektor pemasok  

 Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena 

kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan 

pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok ini berhubungan 

dengan perdagangan bebas. 

c. Sektor pesaing 

 Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk 

pesaing lebih diterima dimasyarakat, maka perusahaan akan kehilangan 
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konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan 

perusahaan. 

3. Faktor Internal Perusahaan 

Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga 

menyebabkan adanya penunggakkan dalam pembayarannya sampai akhirnya 

tidak dapat membayar. 

 

2.3 Indikator Terjadinya Kebangkrutan 

Sebelum pada akhirnya suatu perusahaan dinyatakan bangkrut, biasanya 

ditandai oleh berbagai situasi atau keadaan khususnya berhubungan dengan 

efektifitas dan efisiensi operasinya. Indikator yang harus diperhatikan para 

manajer, seperti yang dikemukakan oleh Harnanto (2000) dalam penelitian Nurul 

Mukhlisah (2011) bahwa: 

1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau 

permintaan konsumen. 

2. Kenaikan biaya produksi. 

3. Tingkat persiangan yang semakin ketat. 

4. Kegagalan melakukan ekspansi. 

5. Ketidakefektifan dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang. 

6. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit). 

7. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang. 

Suatu perusahaan yang mengandalkan hutang di dalam menghadapi kegiatan 

operasi dan kegiatan operasinya, akan berada dalam keadaan yang kritis, 
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karena apabila pada suatu saat perusahaan mengalami penurunan hasil operasi 

maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kesulitan di dalam 

menyelesaikan kewajibannya. 

Selain itu, indikator yang dapat diamati oleh pihak ekstern, antara lain: 

1. Penurunan dividen kepada pemegang saham 

2. Terjadinya penurunan laba yang terus menerus, bahkan sampai terjadinya 

kerugian. 

3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. 

4. Terjadinya pemecatan pegawai. 

5. Pengunduran diri eksekutif puncak. 

6. Harga saham yang turun terus menerus di pasar modal. 

 Menurut Hanafi (2003:264) kebangkrutan yang terjadi sebenarnya dapat 

diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu : 

1. Analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. 

2. Analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada 

persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. 

3. Struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. 

4. Kualitas manajemen. 

5. Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. 

 

 

 

 



 
 

 

  

18 

2.4 Solusi Untuk Mengatasi Risiko Likuiditas 

 Menurut Irham Fahmi (2014:64), ada beberapa solusi yang dapat diberikan 

agar suatu perusahaan terhindari dari timbulnya risiko likuiditas, yaitu: 

1. Melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian (prudential 

principle. 

2. Menempakan setiap keputusan perusahaan sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada, yaitu berdasarkan analisa jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan yang bersifat 

jangka pendek, namun mampu memberikan kerugian yang bersifat jangka 

panjang. 

4. Memperhatikan dan mengamati dengan baik setiap kebijakan moneter yang 

diterapkan oleh pemerintah, seperti kebijakan penetapan suku bunga. 

5. Pihak manajemen perusahaan sebaiknya memahami kondisi mikro dan makro 

ekonomi secara baik. 

6. Melakukan pendekatan heding untuk menyesuaikan jatuh tempo antara aktiva 

dan kewajiban. 

7. Melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. 

8. Menghindari operasi luar negeri di negara-negara beresiko tinggi. 

9. Menurunkan harga pada jenis barang yang susah dijual dan meningkatkan 

harga pada barang yang tingkat permintaannya tinggi. 
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2.5 Pemakai Informasi Kebangkrutan 

Menurut Mamduh (2005:273), informasi kebangkrutan bias bermanfaat bagi 

beberapa pihak seperti berikut ini: 

1. Pemberi Pinjaman (seperti pihak Bank).  

 Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

saja yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kewajiban 

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 kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian 

mengantisipasinya kemungkinan tersebut. 

3. Pihak Pemerintah.  

 Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggungjawab 

untuk mengawasi suatu jalannya usaha tersebut (misal sektor perbankan). 

Juga pemerintah mempunyai badan-badan usaha (BUMN) yang harus selalu 

diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-

tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa 

dilakukan lebih awal. 
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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 

kebangrutan bisa mencapai 11-17% dari nilai perusahan. 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-

tindakan penghematan bias dilakukan, misal dengan melakukan merger atau 

restrukturiasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. 

 

2.6 Model-Model Prediksi Analisis Kebangkrutan 

2.6.1 Model Altman (Z-Score)  

Mamduh M. Hanafi dan Halim (2005:286) Analisis Z-Score adalah model 

prediksi kebangkrutan sudah dikembangkan ke beberapa Negara. Altman 

(1983,1984) melakukan survei model-model yang dikembangkan di Amerika 

Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brasil, Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, 

Belanda dan Perancis. Salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada 
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kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk prediksi kebangkrutan untuk 

semua negara, ataukah mempunyai kekhususan. 

Persamaan dekriminan sebagai berikut:  

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

Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyak perusahaan yang 

tidak go publik, dengan demikian perusahaan tersebut tidak mempunyai nilai 

pasar. Untuk beberapa negara seperti Indonesia, perusahaan itu merupakan bagian 

terbesar yang ada. Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan 

menggantikan nilai pasar dengan nilai buku modal saham. Dengan cara demikian, 

model tersebut bisa dipakai baik untuk perusahaan yang go publik maupun yang 

tidak go publik. Persamaan yang diperoleh semacam itu adalah sebagai berikut:  

Z = 0,717 X1  + 0,847 X2 + 3,107 X3  + 0,420 X4  + 0,998 X5 

Dimana: 

X1 = Working capital/total aktiva 

X2 = Laba Ditahan/total aktiva 

X3 = EBIT/total aktiva 

X4 = Nilai Buku Modal Saham/Nilai Buku Total Utang 

X5 = Sales/total aktiva 

Variabel X1, X2, X3 dan X5 sama dengan model yang pertama, tetapi untuk 

variabel X4 menggunakan nilai buku modal saham terhadap nilai buku utang. 

Nilai buku modal saham adalah nilai modal saham yang tercantum di dalam 

Neraca. 
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Model yang baru tersebut mempunyai kemampuan prediksi yang cukup baik 

(95% benar dari total sampel), titik cut off yang digunakan model Altman adalah 

Z < 1,20 sebagai perusahaan dalam kondisi bangkrut, sedangkan 1,20 < Z < 2,90 

sebagai perusahaan dalam kondisi kritis atau rawan, dan Z > 2,90 sebagai 

perusahaan dalam kondidi sehat atau tidak bangkrut. 

 

2.6.2 Model Springate 

Model ini diperkenalkan oleh Gordon L.V. Springate pada tahun 1978. Model 

ini merupakan pengembangan dari model Altman dan model ini dikembangkan 

dengan Multiple Discriminant Analysis (MDA). Pada awalnya, pada model ini 

menggunakan 19 rasio keuangan yang populer tetapi setelah melakukan pengujian 

akhirnya Springate memilih 4 rasio yang digunakan untuk menentukan apakah 

perusahaan termasuk perusahaan yang sehat atau bangkrut. Model ini memiliki 

keakuratan 92,5% dengan menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel yang 

digunakan oleh Springate. Persamaan model yang dikemukakan oleh Springate ini 

adalah: 

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

Dimana: 

A = Working capital/total assets 

B = Earning before interest tax/total assets 

C = Earning before tax/current liabilities 

D = Sales/total assets 
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Kriteria untuk persamaan model Springate ini adalah jika nilai Z < 0,862 

maka perusahaan termasuk perusahaan bangkrut dan apabila nilai Z > 0,862 maka 

perusahaan dikategorikan termasuk perusahaan sehat. Model ini memiliki akurasi 

92,5% dalam tes yang dilakukan Springate. 

 

2.6.3 Model Zmijewski 

Model prediksi yang dihasilkan oleh Zmijewski pada tahun 1983 merupakan 

hasil riset selama 20 tahun yang ditelaah ulang. Model ini menggunakan analisa 

rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan. Model ini 

menghasilkan rumus sebagai berikut: 

X = -4,3 - 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3 

Dimana : 

X1 = ROA (Return on Asset) atau Net income/ total assets 

X2 = Leverage (Debt Ratio) atau Total liabilities/ total assets 

X3 = Likuiditas (Current Ratio) atau Curent assets/ current liabilities 

Jika skor yang diperoleh sebuah perusahaan dari model prediksi kebangkrutan 

ini melebihi 0 maka perusahaan diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Sebaliknya, jika sebuah perusahaan memiliki skor yang kurang dari 0 maka 

perusahaan diprediksi tidak berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. 

Zmijewski telah mengukur akurasi modelnya dengan nilai akurasi 94,9%. 
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2.6.4 Model Ohlson 

Ohlson (1980) dalam penelitiannya mengembangkan model logit (multiple 

logistic regression) untuk membangun model probabilitas kebangkrutan dalam 

memprediksi kebangkrutan.  Ohlson terinspirasi oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya dan melakukan modifikasi atas studinya.Ohlson berpendapat bahwa 

metode ini dapat menutupi kekurangan yang terdapat di metode MDA yang 

digunakan oleh Altman. 

Model yang dibangun Ohlson memiliki 9 variabel yang terdiri dari beberapa 

rasio keuangan. Berikut ini adalah model Ohlson: 

O = (-1,32) – 0,407X1 + 6,03X2 – 1,43X3 + 0,0757X4 – 2,37X5 – 1,83X6 + 

0,285X7 – 1,72X8 – 0,521X9 

Dimana: 

X1     
            

                     
 

X2 = Total liabilities/ total assets 

X3 = Working capital/ total assets 

X4 = Current liabilities/ current assets 

X5 = 1 jika total liabilities > total assets ; 0 jika sebaliknya 

X6 = Net income/ total assets 

X7 = Cash flow from operations/ total liabilities 

X8 = 1 jika laba bersih atau Net income negative ; 0 jika sebaliknya 

X9 = (NIt – NIt-1)/ (NIt + NIt-1) dimana NIt adalah net income untuk periode 

sekarang 
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Ohlson menyatakan bahwa model ini memiliki cut off point optimal pada nilai 

0,38. Ohlson memilih cut off ini karena dengan nilai ini, jumlah error dapat 

diminimalisasi. Maksud cut off ini adalah bahwa perusahaan yang memiliki skor 

O di atas 0,38 berarti perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. Sebaliknya, jika 

skor O di bawah 0,38 maka perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan. 

 

2.6.5 Model Grover 

Model Grover merupakan model yang diciptakan dengan melakukan 

pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-Score. Jeffrey S. 

Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 

1968, dengan menambahkan tiga belas rasio keuangan baru. Sampel yang 

digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 

perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996. Jeffrey S. Grover 

(2001) menghasilkan fungsi sebagai berikut:  

G = 1,650X1 + 3,404X3 – 0,016ROA + 0,057 

Dimana : 

X1 = Working capital/ Total assets 

X3 = Earnings before interest and taxes/ Total assets 

ROA =Net income/ Total assets 

Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan 

skor kurang atau sama dengan -0,02 (Z ≤ -0,02). Sedangkan nilai untuk 

perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau 

sama dengan 0,01 (Z ≥ 0,01). 
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2.7 Indikator Perhitungan Ketepatan Detektor Kebangkrutan 

2.7.1 Kesalahan Tipe I 

Setiap model prediksi selalu terdapat kemungkinan salah deteksi dan 

perbedaan tingkat akurasi. Sulit untuk berharap ada alat prediksi dengan akurasi 

100%. Alat prediksi dikatakan benar apabila antara yang diprediksi dengan 

aktualnya sama, Kesalahan yang timbul dari model adalah kesalahan tipe 1, 

dimana alat prediksi menyatakan tidak bangkrut ternyata aktualnya bangkrut. 

Menurut Mamduh (2005:279) kesalahan tipe 1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kesalahan Tipe 1 

 

Diprediksi 

Bangkrut Tidak Bangkrut 

Kenyataan  

Bangkrut Benar 

 

Kesalahan Tipe I 

Sumber : Mamduh M Hanafi (2005).  

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Persaingan yang semakin tajam dalam dunia bisnis mengharuskan 

manajemen untuk peka terhadap situasi sekitar. Selain itu, manajemen harus dapat 

mengetahui keadaan perusahaan yakni salah satunya dengan  pengelolaan atas 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang baik sangat diperlukan 

untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan, sehingga dapat diambil langkah 

perbaikan bagi perusahaan. Dalam mengukur tingkat kesehatan, perusahaan dapat 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimilikinya. 
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Sofyan (2004:190) mengungkapkan, analisis laporan keuangan berarti 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

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

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam, yang 

sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang sangat tepat. 

Sedangkan pengertian kebangkrutan menurut Hastuti (2015) dalam Crouhy, 

Galai dan Mark, kebangkrutan diartikan sebagai sesuatu yang legal atau sebagai 

suatu peristiwa ekonomi, biasanya ditandai dengan berakhirnya segala bentuk arus 

kegiatan perusahaan. Peristiwa ini juga merupakan titik akhir dari suatu proses 

yang panjang, yaitu kondisi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban 

keuangannya. Akibat yang lebih serius dari kebangkrutan adalah berupa 

penutupan usaha dan pada akhirnya menjadi pembubaran perusahaan atau 

likuidasi. 

Hasil analisis laporan keuangan akan mampu menginterpretasikan berbagai 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi 

keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, dari hasil analisis 

rasio tersebut juga akan dilakukansuatu perbandingan tingkat antar model prediksi 

kebangkrutan. Hasil perbandingan antar model tersebut akan menunjukkan model 

apakah yang paling tepat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada 

industri pulp & kertas. 

Analisis ini diharapkan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasikan kekurangan dan kemudian melakukan tindakan untuk 
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memperbaiki tingkat kesehatan perusahaan serta membuat keputusan yang 

rasional dalam hal perencanaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Dengan demikian, analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan sebagai 

detektor sebagai cara pencegahan dini agar perusahaan bisa terhindar dari keadaan 

bangkrut. Kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 

 Gambar 2.1 

 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran 

 

Industri Pulp & Kertas yang terdaftar 

di BEI 

Laporan Keuangan Tahunan 

(Analisis Rasio) 
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Altman 

Z-Score 

Model 

Springate 

Model 

Zmijewski 

Model 

Ohlson 

Model 

Grover 

Model Prediksi Yang 

Tepat 

 

Perbandingan Tingkat 

Prediksi Kebangkrutan 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mengenai analisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan  yang telah dilakukan untuk menilai kinerja 

perusahaan yakni: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti  

Tahun 

Penelitian 

Publikasi Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Dinna Dwi 

Sulestari 

2014 Jurnal 

Fairness 

Volume 4, 

Nomor 1 

Prediksi Financial Distress 

Untuk Perusahaan Besar dan 

Kecil Di Indonesia 

Perbandingan Ohlson dan 

Altman 

Hasil penelitian yang diperoleh yakni secara 

keseluruhan keakuratan model Ohlson lebih baik 

dalam menguji tingkat keakuratan model prediksi 

bangkrut dan non bangkrut untuk perusahaan 

besar maupun kecil. Tetapi untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan model Altman lebih 

baik dibandingkan model Ohlson baik untuk 

perusahaan besar dan kecil. 
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2. Rini Tri 

Hastuti  

2015 Jurnal 

Ekonomi. 

Volume XX, 

No 03 

Analisis Komparasi Model 

Prediksi Financial Distress 

Altman, Springate, Grover dan 

Ohlson Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2013 

Hasil penelitian yang diperoleh: 

1) Terdapat perbedaan antara model Altman 

dengan model Springate, model Altman dengan 

model Grover, dan model Altman dengan model 

Ohlson dalam memprediksi kebangkrutan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 

2) Model Grover merupakan model prediksi yang 

paling sesuai diterapkan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), karena model ini memiliki tingkat 

keakuratan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan model prediksi lainnya yaitu sebesar 

92,03%. Sedangkan model Altman memiliki 

tingkat akurasi 
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3. Wahyu 

Nurcahyanti  

2015  Studi Komparatif Model Z-

Score Altman, Springate dan 

Zmijewski Dalam 

Mengindikasikan 

Kebangkrutan Perusahaan 

Yang Terdaftar Di BEI 

Dari penelitian tersebut, maka diperoleh hasil: 

1). Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil analisis kebangkrutan Model Altman Z-

score, Model Springate dan model Zmijewski 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

2). Model yang yang paling akurat berdasarkan uji 

post hoc adalah model Altmant sedangkan Model 

yang paling akurat berdasarkan tipe eror adalah 

model Zmijewski 

3). Perusahaan yang Diprediksi Akan Mengalami 

Kebangkrutan berdasarkan model Altmant dan 

Zmijewski adalah PT. Argo Pantes Tbk, PT. 

Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, PT. Steady Safe 

Tbk, PT. Bakrie Telkom Tbk dan PT. Smartfren 

Tbk. 

4. Nurul 

Mukhlisah  

2011 Jurnal 

INTEKNA, 

Tahun XI, 

No. 2 

Analisis Kebangkrutan Pada 

Perusahaan Property Dan Real 

EstateYang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Hasil analisis dengan metode Altman Z-Score 

yakni 16 perusahaan, secara rata-rata tidak ada 

perusahaan dalam klasifikasi sehat. 1 perusahaan 

dalam klasifikasi rawan dan 15 perusahaan dalam 
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klasifikasi tidak sehat/bangkrut.  rasio leverage-

nya  secara rata-rata ada 4 perusahaan dalam 

klasifikasi sehat, 8 perusahaan dalam klasifikasi 

rawan dan 4 perusahaan dalam klasifikasi tidak 

sehat/bangkrut. 

5.  Muhammad 

Nur 

Rhomadhona  

2013  Analisis Perbandingan 

Kebangkrutan Model Altman, 

Model Springate, Dan Model 

Zmijewski Pada Perusahaan 

Yang Tergabung Dalam Grup 

Bakrie Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2012 

Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 

1. Dari perhitungan model Altman, diketahui 

bahwa persentase untuk keseluruhan perusahaan 

yang mengalami kebangkrutan sebesar 37,04%. 

Dari perhitungan ini, diketahui bahwasannya 

perusahaan Bakrie Telecom Tbk dan Energi Mega 

Persadha Tbk menjadi perusahaan yang termasuk 

kategori bangkrut tiap tahunnya.  

2. Model kedua yang digunakan pada penelitian 

kali ini adalah model kebangkrutan yang 

diterapkan oleh Springate. Diketahui bahwa 

dengan menggunakan model ini, tingkat 
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kebangkrutan yang dialami perusahaan-

perusahaan persentasenya lebih banyak. Sebanyak 

70,37% prediksi akan bangkrutnya perusahaan 

muncul dari semua obyek penelitian.  

3. Model ketiga yang digunakan adalah model 

Zmijewski. Dari perhitungan dengan model ini, 

tingkat kebangkrutan yang dialami lebih sedikit 

dan perusahaan yang termasuk ke dalam kategori 

sehat lebih banyak yakni sebesar 85,19%.  

4. Perbandingan dari ketiga model yaitu Altman, 

Springate, dan Zmijewski diketahui bahwa 

perusahaan-perusahaan yang ada dalam grup 

bakrie masih bisa dikatakan ke dalam kategori 

sehat. Ini bisa dilihat dari rata-rata dari ketiga 

model yang digunakan menunjukkan bahwa 

sebesar keadaaan perusahaan sehat nantinya 

mempunyai nilai persentase yang besar yakni 56% 

daripada perusahaan Tersebut dalam keadaan 
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bangkrut yakni sebesar 44%.  

6. Ni Made Evi 

Dwi 

Prihanthini 

dan Maria M. 

Ratna Sari 

2013 E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 5.2 

Prediksi Kebangkrutan Dengan 

Model Grover, Altman Z-

Score, Springate, dan 

Zmijewski Pada Perusahaan 

Food And Beverage Di Bursa 

Efek Indonesia 

Dari penelitian yang dilakukan, maka diperoleh 

hasil: 

1) Terdapat perbedaan antara model Grover 

dengan model Altman Z-Score, model Grover 

dengan model Springate, dan model Grover 

dengan model Zmijewski dalam memprediksi 

kebangkrutan pada perusahaan Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2) Model Grover merupakan model prediksi yang 

paling sesuai diterapkanpada perusahaan Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) karena model ini memiliki tingkat 

keakuratan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan model prediksi lainnya yaitu sebesar 

100%. Sedangkan model Altman Z-Score 

memiliki tingkat akurasi sebesar 80%, model 
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Springate 90% dan model Zmijewski sebesar 

90%. 

7. Rafles W. 

Tambunan, 

Dwiatmanto, 

dan M.G. Wi 

Endang N.P  

2015 Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB). 

Vol. 2, No. 1 

Analisis Prediksi 

Kebangkrutan Perusahaan 

Dengan Menggunakan Metode 

Altman (Z-Score) Studi Pada 

Subsektor Rokok Yang Listing 

Dan Perusahaan Delisting Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2013 

Hasil penelitian yang di peroleh yakni  

1. Perusahaan listing terdapat 1 perusahaan yang 

masuk dalam kategori rawan yang terjadi pada 

tahun 2012, dan kemudian masuk dalam kategori 

bangkrut ditahun 2013 (PT Bentoel International 

Investama), sedangkan 2 perusahaan lainya (PT 

Handjaya Mandala Sampoerna, Tbk dan PT 

Gudang Garam ) selalu masuk dalam kategori 

sehat selama 5 tahun berturut – turut (2009-2013).  

2. Pada perusahaan delisting yang menjadi obyek 

penelitian, terlihat bahwa secara  umum hasil 

analisisnya selalu bersifat negatif, yaitu masuknya 

perusahaan dalam kategori bangkrut. Dari 3 (tiga) 

perusahaan delisting, hanya 1 perusahaan yang 

pernah masuk dalam kategori rawan, yaitu PT 

Dayaindo Resources Internasional, Tbk. Tahun 

2007, 2008, dan 2009, perusahaan selalu masuk 
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dalam kategori bangkrut, kemudian tahun 2010 

dan 2011, perusahaan mampu memperbaiki 

kondisinya sehingga status perusahaan naik, 

menjadi rawan. Berbeda dengan 2 (dua) 

perusahaan lainya yaitu, PT Panca Wirasakti, Tbk 

dan PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas, 

Tbk yang selalu masuk dalam kategori bangkrut. 

Dari hasil analisis dengan metode Altman (Z-

Score) membuktikan bahwa ketiga perusahaan 

delisting memiliki kinerja keuangan yang buruk, 

dan bahkan merugikan investor dan kreditor.  

8. Lili Syafitri 

dan Trisandi 

Wijaya  

2014  Analisis Komparatif Dalam 

Memprediksi Kebangkrutan 

Pada PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil analisis antara kelima model 

analisis kebangkrutan yang digunakan pada 

penelitian ini. Tingkat akurasi untuk model 

Altman Z-score adalah 0% sedangkan model 

Springate sebesar 80%. Namun tingkat akurasi 

untuk model Zmijewski, Foster dan Grover adalah 

sebesar 100%. Diantara kelima model analisis 
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kebangkrutan tersebut yang memiliki tingkat 

akurasi paling tinggi adalah Zmijewski, Foster dan 

Grover 

9. Komang 

Devi Methili 

Purnajaya 

dan Ni K. 

Lely 

A.Merkusiwa

ti 

2014 E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 7.1. 

ISSN: 2302-

8556 

Analisis Komparasi Potensi 

Kebangkrutan Dengan Metode 

Altman, Springate, Dan 

Zmijewski Pada Industri 

Kosmetik Yang Terdaftar Di 

BEI 

Hasil penelitian, diperoleh bahwa terdapat 

perbedaan potensi kebangkrutan industri kosmetik 

yang terdaftar di BEI dengan metode Z-Score 

model Altman, model Springate dan model 

Zmijewski. Perbedaan rata-rata terlihat pada 

model Altman, sedangkan model Springate dan 

Zmijewski memiliki rata-rata potensi 

kebangkrutan yang sama. 

10. Futkhatul 

Nur 

Khamidah 

2012 Among 

Makarti, Vol. 

5, No. 9 

Analisis Tingkat Kesehatan 

Keuangan Pada Perusahaan 

Semen Go Publik Di Bursa 

Efek Indonesia 

Hasil perhitungan kinerja keuangan dengan 

analisis ratio keuangan diperoleh bahwa ketiga 

perusahaan semen go public tersebut 

menunjukkan kinerja keuangan jangka pendek 

yang baik, namun kinerja keuangan jangka 

panjangnya menunjukkan hasil tidak solvable 

(insolvable), untuk ukuran probabilitasnya dapat 
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diandalkan dengan tingkat profitability jauh diatas 

rata-rata rasio industry, sedangkan rasio aktivitas 

perusahaan cukup aktif khususnya dari perputaran 

persediaan, tapi untuk perputaran aktiva umumnya 

masih rendah. 

Hasil perhitungan Z-score, tahun terakhir PT 

Holcim Indonesia Tbk memiliki potensi bangkrut 

tertinggi dengan Z-score terendah yaitu 1,25, 

berikutnya PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk 

skor 2,69 dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk 

selama tiga tahun kondisinya sangat sehat dengan 

skor diatas 3, tetapi pada akhir tahun 2010 

menyentuh wilayah grey area dengan skor 2,81. 

Jika ketiga perusahaan tersebut diurutkan urutan 

tingkat kesehatan keuangannya maka yang 

pertama PT Semen Gresik (Persero) Tbk, kedua 

PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, dan ketiga 

PT Holcim Indonesia Tbk. 
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11. Etta 

Citrawati 

Yuliastary 

dan Made 

Gede 

Wirakusuma 

2014 E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 6.3. 

ISSN: 2302-

8556 

Analisis Financial Distress 

Dengan Metode Z-Score 

Altman, Springate, Zmijewski. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan yang dianalisis dengan metode Z-score 

Altman, Springate, Zmijewski pada PT. Fast Food 

Indonesia Tbk periode 2008-2012 diklasifikasikan 

dalam keadaan sehat atau tidak berpotensi 

bangkrut. 

12. Penelitian 

sekarang 

2017  Analisis Komparatif Potensi 

Kebangkrutan Perusahaan 

Dengan Model Altman, Model 

Springate,  Model Zmijewski, 

Model Ohlson, dan Model 

GroverPada Perusahaan 

Manufaktur. (Studi survey 

pada kelompok industri pulp & 

kertas yang terdaftar di BEI). 
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2.10 Risiko Menurut Pandangan Islam 

Dalam usaha mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi 

ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu 

kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan 

kita dapatkan dari hasil usaha atau investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal 

ini merupakan sunatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada 

Nabi Muhammad SAW dalam Surat Luqman ayat 34 berikut: 

ٌَوَهاجَْدِزي ًَْفسٌ         ۖ لٌ  اْلَغْيثٌَ َويَْعلَنٌ  َها فِي اْْلَْزَحامٌِ  َزِّ ٌَْدٍ ٌ ِعْلنٌ  السَّاَعةٌِ َويٌ  ٌَ ِع  إِىٌَّ ّللاَّ

ٌَ َعلِينٌ  َخبِيسٌ     ٌّللاَّ ٌٌإِىَّ ۖ ٌ َوَها جَْدِزي ًَْفسٌ  بِأَيٌِّ أَْزضٌ  جَو ىت    َهاَذا جَْكِسبٌ  َغدا ٌ 

”Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 

kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa 

yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui 

di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengena”.(QS Luqman: 34) 

 Kegiatan perniagaan atau bisnis merupakan salah satu fitrah dari manusia 

karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. 

Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua 

konsekuensi dimasa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya 

merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu 

pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan 

mengalami keuntungan atau kerugian dimasa depan. Dengan demikian, risiko 
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itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan 

manusia, dan islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko. 

Maka dari itu, kita harus dapat mengantisipasi dan mensiasati risiko yang 

kemungkinan akan datang agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Hal 

ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr ayat 18, yakni: 

ٌبَِواٌجٌٌَيُّهَايَاٌأٌَ ٌََخبِيس  ٌّللاَّ ٌَإِىَّ ٌَواجَّق ىاٌّللاَّ َهْثٌلَِغد  ٌَهاٌقَدَّ ٌْظ ْسًٌَْفس  ٌََوْلحَ ْعَول ىىٌَالَِّريَيٌآَهٌ ىاٌاجَّق ىاٌّللاَّ   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS Hasyr: 18) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan 

mempersiapkan apa yang diperbuat untuk hari esok dengan mengetahui, 

mempelajari dan menganalisa risiko yang akan terjadi. Selain itu, diperintahkan 

pula untuk bertawakal kepada Allah terhadap apa yang terjadi setelah melakukan 

berbagai usaha yang telah kita lakukan. Karena manusia hanya bisa meramalkan 

dan memprediksi, selanjutnya Allah lah yang menetapkan terjadinya segala 

sesuatu. 


