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KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Analisa Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akutansi, disusun oleh

manajemen, dengan maksud memberikan gambaran ateu laporan kemajuan secara

periodik yang dilakukan pihak manajen bersangkuten. Sehingga sifat-sifat laporan

keuangan merapakan hasilkombinasi antera (munawir, hal. 6):

Fakte-fakta yang telah tercatet {recordedfact)

Ini berarti bahwa laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari cateten

akutansi atas peristiwa-pristiwa yang terjadi.

- Prinsip-prinsipdan kebiasaaandi dalamakutansi

Ini berarti bahwa date-data yang dicatet didasarkan pada konsep, prinsip,

metode dan prosedur-prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang

merapakan prinsip-prinsip akutansi yang lazim. Hal ini dilakukan dengan

tujuan memudahkan pencateten ateu untuk keseragaman.

- Pendapat pribadi atau perimbangan-pertimbangan pribadi (personal

judgment)

Walaupun pencateten transaksi telah diatur oleh konvensi ateu dalil dasar

yang sudah ditetapkan yang sudah menjadi standa praktek pembukuan namun

penggunaan dari konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung dan akuntan



atau manajemen yang bersangkuten. Pendapat ini tergantung pada kemampua

atau integrates pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakte yang tercatet

dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akutansi yang telah disetujui akan

digunakan dalam beberapa hal.

Laporankeuangan merapakan alatyangsangat penting untuk memperoleh

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai

oleh suatu perasahaan. Analisa laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu

manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan

pengendalian perusahaan.

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi perasahaan,

faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Likuidites

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan yang haras segeradipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat

likuid) yang dimiliki oleh suatu perasahaan pada suatu saat tertentu

merapakan "kekuatan membayar" dari perasahaan yang bersangkuten. Suatu

perasahaan yang mempunyai kekuatan membayar sehingga mampu

memenuhi segala kewajiban yang segera haras dipenuhi, dikatekan bahwa

perasahaan tersebut likuid sebaliknya apabila perasahaan tersebut tidak

mempunyai kemampuan membayar maka perasahaan tersebut dikatekan

likuid.
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2. Solvabilites

Menunjukkan kemampuan perasahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan apabila perasahaan tersebut dilikuidasikan baik kewajiban jangka

pendek maupun panjang. Suatu perasahaan dikatekan solvable apabila

perasahaan tersebut mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua

hutang-hutangnya. Sbaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup ateu lebih

kecil dari junlah huteng maka perasahaan dikatekan dalam keadaan

insolvable.

3. Rentebilites dan profitebilites

Rentebilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perasahaan untuk

mengasilkan laba sebelum periode tertentu yang diukur dengan

memperbandingkan antera laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan

jumlah aktiva/jumlah modal tersebut.

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat untuk keputusan investasi,

kredit, dan keputusan lain yang sejenis, maka informasi yang didapat dari laporan

keuangan haras memenuhi karakteristik kualitetif laporan keuangan. Terdapat

empat karakteristik informasi kualitetif pokok yaitu (Ikatan Akunten Indonesia,

hal. 7) :

a) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditempung dalam laporan keuangan

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tenteng aktivias

ekonomi dan bisnis, akutansi serta kemampuan untuk mempelajari informasi
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dengan ketekunan yang wajar. Namu demikian, informasi yang kompleks ang

dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar

perimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai

tertentu.

b) Relevan dan keandalan (relevan and reability)

Maksud laporan keuangan relevan adalah apabila laporan keuangan dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, ateu

mengkoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Agar bermanfaat maka laporan

keuangan haras andal. Maksudnya bahwa informasi yang didapatkan bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan

pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharasnya

disajikan. Karena pada hakikatnya jika informasi laporan keuangan relevan tetapi

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut dapat

menyesatkan.

c) Dapat diperbandingkan (comparabiity)

Pemakai haras dapat memperbandmgkan laporan keuangan antar periode

untuk mengidentiikasi kecenderungan(trend) posisi dan kinerja perasahaan.

Pemakai haras juga dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perasahaan

untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perabahan posisi keuangan

secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan enyajian dampak keuangan dari

transaksi dan peristiwa lain yang serupa haras dilakukan secara konsisten untuk
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perusahaan tersebut, anter periode perasahaan yang sama dan untuk perusahaan

yang berbeda.

d) Materialites (materiality)

Dikatekan materialites apabila pelaporan suatu segmen bara dapat

mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi perasahaan tanpa

memepertimbangkan materialites dari hasil yang dicapai segmen bara tersebut

dalam pelaporan.

2.1.2. Metode dan Teknik Analisa

Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur

hubungan antera pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga dapat

diketehui perabahan-perabahan dari masing-masing pos perasahaan tersebut bila

diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk suatu perasahaan

tertentu.

Ada dua metode analisa yang digunakan, yaitu analisa horizontal dan

analisa vertikal. Analisa horizontal adalah analisa dengan membandingkan

laporan keuangan untuk beberapa periode tertentu sehingga akan diketehui

perkembangannya. Sedangkan analisa vertikal, yaitu apabila leporan keuangan

yang dianalisa hanya meliputi suatu periode yaitu dengan membandingkan antera

pos yang satu dengan pos yang lain dalam suatu laporan keuangan.

Teknik nalisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan

(Munawir, 1979) adalah sebagai berikut:
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1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan

2. Analisa Trend

3. Analisa Common Size Statement

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

5 Analisa Sumber danPenggunaan Aliran Kas

6. Analisa RateKeuangan

7. Analisa Perabahan Laba Kotor

8. Analisa Break Even

2.1.3. Bentuk-Bentuk Dan Sifat Laporan Keuangan

Menurat Munawir dalam bukunya Analisia Laporan Keuangan (2002, hal.

5) menyatekan bahwa:

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi

laba serta pelapoten keuangan, dimana neraca menunjukkan atau menggambarkan

jumlah aktiva, huteng dan modal dari suatu perasahaan pada tenggal tertentu,

sedangkan perhitungan (laporan) Rugi Laba memperiihatkan hasil-hasil yang

telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan

Laporan Perabahan Modal menunjukkan sumber dan penggunaan ateu alasan-

alasan menyebabkan perabahan modal perusahaan. Tetepi dalam prakteknya

sering di ikut sertakan kelompok lamnya yang sifatnya membantu untuk

memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perabahan modal kerja,

laporan sumber dan penggunaan kas ateu laporan arus kas, laporan sebab-sebab

perabahan laba kotor, laporan biaya produksi serta dafter-dafter lainnya.
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2.1.3.1. Laporan rugi laba

Laporan rugi - laba, adalah suatu laporan atas dasar mana sukses yang

dicapai dan kegagalan yang diderite suatu perasahaan di dalam menjalaankan

usahanya dalam jangka waktu tertentu itu dinilai ateu diukur. Laporan

perhitungan rugi - laba merapakan ikhtisar tenteng pengaruh-pengaruh financial

dari usaha-usaha yang menguntungkan (dan meragikan) selama jangka waktu

tertentu.

Apabila dalam satu tahun buku perasahaan memperoleh laba itu berarti

adanya sukses yang dicapai oleh perasahaan dalam usahanya menyediakan barang

ateu jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para pelanggan, bahwa harga dari barang dan

jasa-jasa tersebut diterima dan mampu dibayar oleh langganan, dan dari harga

(jual) tersebut perasahaan memperoleh margin yang lebih dari cukup untuk

menutup (seluruh) biaya usahanya, laporan rugi - laba menyajikan informasi

keuangan yang berguna untuk :

1. Menilai keberhasilan operasi perasahaan, dan efisiensi manajemen di

dalam menhgelola kegiaten-kegiaten operasinya.

2. Membuat estimasi (taksiran) jumlah laba di masa yang akan datang,

sebagai akibat keberhasilan (sukses) operasi perasahaan.

3. Menilai rentabilites ateu profitebilitas dari modal yang ditanamkan

oleh para pemilik di dalam perusahaan.

4. Menentukan apakah modal yang ditanamkan oleh para pemilik,

dikelola dan dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen di

dalam menjalankan kegiatan usahanya.



mampu mengidentitikasikan 90% kasus kepailitan pada satu tahun sebelum

kepailitan terjadi.

Penelitian dengan topik kebangkraten/kepailiten perasahaan teras

dilakukan oleh para peneliti, perkembangan terakhir penelitian dengan topik
kebangkrutan atau kepailitan terletak pada alat uji stetistiknya. Ohlson (1980)
adalah peneliti pertama yang menggunakan analisa logit untuk memprediksi
kepailitan. Pada penelitiannya, Ohlson menggunakan 105 perusahaan yang pailit

dan 2058 perusahaan yang tidak pailit serta menemukan bahwa 7rasio keuangan
3 mampu mengidentitikasikan perasahaan yang akan pailit dengan tingkat
ketepaten yang mendekati hasil penelitian Altman.

Perkembangan industri manufaktur memicu perkembangan sektor industri

jasa dan perdagangan, perkembangan industri yang pesat membawa implikasi

pada persamgan antar perusahaan dalam industri. Perasahaan dituntut untuk

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerjanya agar tetep bertehan dalam

masa krisis maupun persaingan yang semakin ketet.

Beberapa perasahaan manufaktur ada yang mengalami masa-masa

kesulitan dalam hal pendanaan modal kerja. Sehingga perasahaan tersebut

mengalami kondisi yang tidak stabil. Sebagai dampak dari kenaikan harga minyak

dunia adalah perasahaan yang bergerak di bidang Automotive and Allied

Products. Karena dalam jangka waktu satu hari operasional, perusahaan tersebut

memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit. Biaya opersional yang tinggi dan

pemasukan yang tidak menentu sangat mungkin terjadi kepailitan di dalam suatu

perusahaan. Dan dalam kondisi seperti itu sangat mungkin perusahaan mengalami
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2.1.3.2. Neraca

Neraca sangat membantu para investor di dalam menilai kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba. Aspek likuidites dan tleksibilitas financial

merapakan pra-kondisi yang haras diciptekan dan dipelihara, agar perasahaan

memperoleh kesempaten untuk menghasilkan laba. Informasi tentang likuidites

dan tleksibilitas financial perasahaan itu bisa didapatdari analisa terhadap neraca

dan laporan posisi keuangan.

Neraca sebagai laporan keuangan akan memberikan cukup informasi yang

bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan di dalam perasahaan, jika dapat

dipahami dengan sebaik-baiknya. Setidaknya neraca mampu memberikan

informasi tentang dua hal yaitu : likuidites dan tleksibilitas financial perasahaan,

yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat estimasi (prediksi) terhadap

keadaan-keadaan (financial) dimasa yang akan datang.

Informasi tentang likuidites atas dasar mana kemampuan perasahaan untuk

membayar hutang-hutengnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan itu diukur,

adalah sangat penting bagi para kreditur jangka pendek khususnya. Sebaliknya

para kreditur jangka panjang dan para (calon) pemegang saham. Dapat

menggunakan neraca untuk menilai/mengukur fleksinbilites financial yaitu

jaminan kemampuan perasahaan untuk mendapatkan sumber dana.

2.1.4. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan

Kesuksesan suatu perasahaan dipengarahi oleh kemampuan manajemen

keuangan untuk beradaptasi terhadap perabahan, meningkatnya dana perusahaan,
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sehingga kebutuhan perasahaan dapat terpenuhi, investasi aset-aset perasahaan

dan kemampuan mengelolanya secara biaksana. Apabila perasahaan dapat

dikembangkan dengan baik oleh menejer keuangan, maka pada gilirannya kondisi

perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Seandainya secara luas

dana-dana dialokasikan secara tidak tepat maka pertumbuhan akan menjadi

lambat. Dalam perekonomian, efisiensi alokasi sumber daya sangat penting untuk

pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini juga penting untuk menjamm

bahwa individu-individu dapat mencapai kepuasan tertinggi bagi kebutuhan

pribadi mereka. Jadi melalui investasi, pembelanjaan dan pengelolaan aset-aset

secara efisien, manajer keuangan member! sumbangan terhadap pertumbuhan

kekayaan perasahaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyelurah.

Definisi kebangkrutan sebagai kegagalan dapat dibedakan menjadi

(Muhammad Akhyar Adnan dan Eha K, 2002) :

1. Kegagalan Ekonomi

Biasanya siartikan apabila perasahaan kehilangan uang ateu

pendapaten perasahaan tidak menutupi biayanya sendiri, ini berarti tingkat

labanya lebih kecil dari biaya mdal ateu mlai sekarang dari aras kas lebih

kecil dari kewajiban.

2. Kegagalan Keuangan

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvesi yang

membedakan antera dasar aras kas dan dasar saham. Insolvesi atas dasar aras

kas adaduabentuk, yaitu :
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a. Insolvensi teknis, dimana terjadi apabila perasahaan tidak dapat

memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo walaupun total

aktivanya sudah melebihi total hutangnya.

b. Insolvensi dalam pengertian kebangkratan, dimana didefinisikan

sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional ateu

nilai sekarang dari aras kas yang diharapkannya lebih kecil dari

kewajibannya.

Likuidasi merapakan suatu proses yang berakhir pada pembubaran

perusahaan sebagai suatu perasahaan. Likuidasi lebih menekankan pada

aspek status yuridis perasahaan sebagai suatu badan hukum dengan segala

hak-hak dan kewajiban. Likuidasi ateu pembubaran perasahaan senantiasa

berakibat penutupan usaha akan teetepi likuidasi tidak selalu berarti

perasahaan bangkrut. Likuidasi mempunyai tiga arti, yaitu (info bank,

1997:98):

a. Realisasi Tunai, yaitu penjualan kepemilikan dalam bentuk saham,

obligasi atau komoditas, baik untuk memperoleh laba maupun

mengantisipasi ateu menghmdari kerugian-keragian karena harga

lebih rendah. Biasanya likuidasi menunjuk kepada lebih

memperpanjang suatu periode yang telah ditentukan. Dalam hal mi

seperti, bentuk-bentuk likuidasi menjadi bagian dari siklus bisnis

yang teratama ditandai jatuhnya harga, kegagalan usaha dan tidak

aktifnya usaha.
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b. Pengakh,ran usaha ^ „ .^^ ^^
menjadi uang ^ ^ p^,,^ ^ ^^
tersebut Yang pertama kepada ^^ ^ ^ ^
diutamakan dan sisanya ka.au ada kepan, pemffik perusahaan sesuai
proporsi kepemilikannya.

e. Sua* cara penyembuhan yang .ersedia bagi debta yang tidak bisa
membayar kewaj.ban-kewaj.bannya (.nso.vent). Ukuufctas bemnuan
dasar reaHsasi ase.-ase.nya dan iikuMasi kewajiban-kewajibannya
tounbang kesinambungan usaha. sebaga.mana yang biasa .erjad.
dalam reorganisasi. Inso.veney menunjukkan pada ketidakmampuan
debnurmembayarkewaj.ban-kewaj.bannya yang sudahjamh tempo.

Kebangkrutan dar, pengerMan dtatas dapat d,s.mpu,kan sebaga. suatu
keadaan atau situasi dimana perusahaan gaga, atau ,,dak mampu ,agi
memenum kewaj.ban-kewa.ban kepada deb.tur karena perusahaan
mengaiami ketangan dan kehdakcukupan dana un,uk me„ja,ankan a.au

perusahaan b,sa d.gunakan untuk mengmbattkan pmjaman, b.sa memb.aya,
operasi perusahaan dan kewajiban-kawajiban yang harus dipenuh, b.sa
ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.
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Secara garis besar berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya

kebangkratan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (Hamanto):

1) Sistem perkonomian

Sistem perekonomian masyarakat ateu negara yang dapat

menyebabkan suatu perasahaan mengalami kebangkratan. Dimana

manajemen haras menerima perabahan- perabahan yang terjadi dalam

sistem ateu struktur perekonomian dan menyesuaikan kegiaten-

kegiatan perasahaan agar dapat berjalan sejajar dan mampu

menggunakan kesempaten untuk merauh keuntungan yang

dikelolanya.

Intensites atau kemampuan untuk bersaing ini merapakan faktor

penyebab terjadinya kegagalan dan kebangkratan suatu perusahaan

dalam hubungannya dengan kemampuan untuk nersaing inilah

efisiensi manajemen sangat berperan dan merapakan alat penangkal

yang tengguh terhadap setiap pesaing. Banyak perasahaan bara yang

bangkrut sebelum sempat berkembang, karena kurangnya kemampuan,

modal, dan pengalaman untuk menggunakan kesempaten dalam

memasuki situasi yang dihadapi. Hal ini tidak berarti perusahaan besar

sama sekali tidak menghadapi ancaman kebangkrutan.

Ketidakmampuan perasahaan untuk menyesuaikan dengan

perkembangan teknologi, perabahan teknologi, perubahan-perubahan

metode produksi dan distribusi modern, pada akhimya akan memaksa

perusahaan untuk memnggalkan atau menutup usahaanya.
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2) Faktor-faktor ekstem perusahaan

Kesulitan dan kegagalan yang memungkinkan dapat menyebabkan

kebangkratan suatu perasahaan, kadang-kadang berada diluar

jangkauan (manajemen) perusahaan. Manajemen haras berasaha untuk

menyesuaikan diri dengan keadan lingkungan. Perusahaan tentu tidak

bisa mengubah keadaan lingkungan tersebut, tetepi haras

menyesuaikan diridanmemanfaatkan untuk kepentingannya.

3) Faktor-faktorinternperasahaan

Faktor intern yang menyebabkan kebangkratan perasahaan dapat

dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan sendiri. Faktor-

faktor intern ini biasanya merapakan hasil dari keputusan dan

kebijaksanaan yang tidak tepat di masa yang lalu dan kegagalan

manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat diperlukan. Manajemen

bertanggung jawab terhadap setiap kesulitan dan kegagalan perasahaan

yang disebabkan oleh faktor intern tersebut. Berbagai faktor intern itu

adalah:

a) Terlalu besamya kredit yang diberikan kepada debitur

b) Manajemenyang tidak efisien

c) Kekurangan modal

d) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangannya.
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2.1.5. Tahap-tahap dan Berbagai lndikatir Kebangkrutan

Kebangkratan merapakan klimaks dari serenteten tehap ateu proses dari

situasi kesuliten financial yang dihadapi oleh perusahaan. Sebelum pada akhimya

suatu perasahaan dinyatakan bangkrut, biasanya ditandai oleh berbagai situasi

atau keadaan khususnya berhubungan dengan efektivites dan etisiansi operasinya.

Seperti:

1. Volume penjualan yang relative rendah ateu adanya trend penjualan

yang menurun

2. Cash flow yang negatif

3. Keragian yang selalu diderite dari operasinya

4. Huteng yang semakin membengkak

Kombinasi dari berbagai situasi tersebut merapakan petunjukdan bukti

akan terjadinya kemerosoten keadaan atau posisi solvabilitas perasaahaan.

2.1.6. Studi Prediksi Kebangkrutan Perusahaan

Beaver (1966) dalam penelitiannya dengan menggunakan rasio keuangan

pada lima tahun sebelum terjadinya kebangkratan. Dalam studinya, Beaver

membuat analisis univariate yaitu menghubungkan tiap-tiap rasio keuangan untuk

menentukan rasio mana yang paling baik digunakan sebagai predictor ke enam

kelompok rasio keuangan tersebut yaitu cash flow ratio, net income ratio, debt to

total assets to total assets ratios. Dari enam kelompok rasio tersebut, Beaver

menemukan bahwa ratio dari aliran kas terhadap kewajiban totel merapakan
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predictor yang paling baik untuk menentukan tingkat kebangkratan sebuah
perusahaan.

2.1.7. Memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode analisis

Diskriminasi Altman

Prediksi kebangkratan perusahaan dirumuskan oleh altman dalam bentuk

persamaan yang kemudian dikenal dengan formula Z-score adalah kombinasi dari

beberapa rasio keuangan yang dimlai dapat memprediksi kebangkratan sebuah

perusahaan. Rasio-rasio tersebut merapakan rasio yang mendeteksi kondisi

keuangan perusahaan. Yang berkaitan dengan likuiditas, profitebilitas dan

aktivitas perasahaan. Rasio-rasio tersebut terdiri :

1. Rasio X1, yaitu working capital/Total Asset

Merapakan rasio yang mencerminkan karakteristik likuiditas perusahaan

dari total aktiva dan posisi modal kerja (netto). Dimana modal kerja /working

capital diperoleh dari selisih antera aktiva lancar dengan huteng lancar.

Indikaor yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada

tingkat likuidites perasahaan adalah indikator internal seperti ketidakcukupan

kas, hutang dagang yang membengkak, utilitas modal menurun dan

penambahan hutang yang tidak terkendali.

2. Rasio X2, yaitu : Retained / Total asset

Merapakan rasio probabilites yang mendeteksi kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan. Hal mi dilihat dan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini dilihat dari kemampuan perusahaan
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dalam memperoleh laba dibandingkan kecepaten perputeran asset sebagai

ukuran efisiensi perusahaan.

3. Rasio X3, yaitu Earning bedore Income and Tax (EBIT) / Totel Asset

Rasio X3 juga merapakan rasio provitebilites yang dapat mendeteksi

kemampuan perasahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio mi senng

disebut pula earning power of total investmen yang merapakan rasio yang

mengukur kemampuan dasi modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan

aktiva unuk menghasilkan keuntungan bahi semua investor termasuk

pemegang saham. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam

mendeteksi adanya masalah profitebilitas perusahaan dianteranya adalah

piuteng dagang meningkat, persediaan meningkat, penjualan menurun,

kredibilites perasahaan berkurang.

4. Rasio X4, yaitu Ekuites Pemegang Saham / Book Value Debt or Totel

Liabilities

Merapakan rasio untuk mengukur kemampuan perasahaan dalam

memberikan jaminan kepada setiap hutengnya melalui modal sendiri

5. Rasio X5, yaitu Sales / Total Asset

Merapakan rasio yang mengukur aktivitas perusahaan atau rasio yang

mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan

aktiva berputardalam satu periode tertentu.
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1. Penelitian Adnan dan Taufiq

Dalam penelitian Adnan dan Taufiq yang meneliti tingkat kebangkraten

perusahaan mengungkapkan bahwa metode Altman yang dikenal dengan beberapa

rasio dalam Z-Scorenya dan sering digunakan untuk memprediksi terjadinya

kebangkraten pada sebuah perasahaan, terbukti dapat juga diimplementesikan

dalam memprediksi kemungkinan terjadinya likuidasi pada lembaga perbankan.

Dan hasil analisis yang lain juga memperiihatkan bahwa rate-rate rasio keuanga

setiap bank, baik kelompok bank terlikuidasi maupun yang tidak terlikuidasi,

dapat dipakai untuk memprediksi kemungkinan terjadinya likuidasi pada setiap

kelompok bank tersebut.

2.2.2. Penelitian Adnan dan Kurniasih

Dalam penelitian Muhammad Akhyar Adnan dan Eha Kurniasih yang

berjudul: "Analisis Tingkat Kesehatan Perasahaan untuk Memprediksi Potensi

Kebangkraten Dengan Pendekaten Altman (Kasus pada Sepuluh Perasahaan di

Indonesia)". Mengungkapkan bahwa analisis tingkat kesehatan bisa digunakan

untuk memprediksi potensi kebangkratan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil

penelitian bahwa hampir semua perseroan yang dijadikan objek penelitian

mempunyai rasio tingkat kesehatan dan potensi kebangkrutanyan buruk karena

kesepuluh perseroan mempunyai rasio keuangan dibawah kategori baik. Dengan

tingkat kesehatan juga bisa diketehui potensi kebangkrutan yang dimiliki

perusahaan dua tahun sebelum perseroan tersebut dinyatakan bangkrut. Dengan
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demikian, dapat ditegaskan bahwa formula yang ditemukan oleh Altman bisa

digunakan sebagai salah satu alat ukur yang handal untuk memprediksi

kebangkratan sebuah persahaan.




