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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga penelitian yang 

akan di lakukan ini memiliki keterkaitan yang sama serta dengan persamaan 

maupun perbedaan objek yang akan diteliti 

1. Sarwani dan Rasidah (2008)  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi kebangkrutan 

dan juga perusahaan kinerja moneter berdasarkan analisis diskriminan dengan 

menggunakan Model Altman. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

kayu yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yaitu PT. Barito Pacific Timber Group 

Tbk. , PT.Daya Sakti Unggul Corporation Tbk. , PT.Surya Dumai Industri Tbk. , 

PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk. , PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. 

Pemilihan populasi dilakukan dengan metode saturation sampling karena semua 

populasi adalah sampelnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

diskriminan Altman Z-Score. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua 

perusahaan berada dalam posisi bangkrut dengan tingkat kebangkrutan yang 

berbeda Berdasarkan analisisnya, perusahaan yang paling buruk tingkat 

kebangkrutan adalah PT. Surya Dumai Industri, sedangkan perusahaan yangpaling 

sedikit tingkat kebangkrutan adalah PT. Tirta Mahakam Plywood Industri Tbk. 
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Persamaan antara penelitian Sarwani dan Rasidah dengan penelitian ini 

adalah meneliti tentang financial distress. Pada penelitian terdahulu menggunakan 

rasio keuangan Working Capital to Total assets dan Earning Before Interest and 

Tax to Total Assets sebagai variabel independen.  

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode analisis yang 

menjadi variabel dependen yaitu metode analisis Altman Z-Score. dimana pada 

penelitian ini  memakai metode analisis Springate dan Zimjewski sebagaimetode 

analisis, dan juga pada sampel perusahaan yang diteliti. Pada penelitian Sarwani 

dan Rasidah memakain sampel  perusahaan kayu yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel bank devisa yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia 

2. Fatmawati (2012) 

Pada penelitian Mila Fatmawati mempunyai tujuan untuk mengetahui 

bukti empiris bahwa model Zmijewski, model Altman, dan model Springate bisa 

dijadikan prediktor delisting perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

yang dikeluarkan dari daftar perdagangan saham (delisting) sebanyak 30 

perusahaan dan 30 perusahaan listing  sebagai pembanding di Brusa Efek 

Indonesia pada tahun 2003-2009. Pemilihan populasi diambil menggunakan 

metode random sampling. Teknik analisis data menggunakan model rgresi 

logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawha dari tiga model prediktor 

delisting hanya model Zmijewski yang bisa digunakan untuk memprediksi 

perusahaan delisting pada periode pengamatan, ini karena model Zmijewski 
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menekankan jumlah utang dalam memprediksi delisting, sedangkan pada model 

Altman dan Springate lebih menekankan pada ukuran profitabilitas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mila 

Fatmawati adalah penggunaan metode analisis Springate dan Zmijewski sebagai 

variabel dependen. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan  rasio keuangan 

Working Capital to Total assets, Earning Before Interest and Tax to Total assets, 

Earning Before Tax to Current Liabilities, Sales to Total Assets, Total Debt to 

Total Assets dan Current Assets to Current Liabilities sebagai variabel 

independen. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mila Fatmawati 

adalah penggunaan pada variabel dependen dimana pada penelitian Mila 

menggunakan variabel dummy dan pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis Altman Z-Score, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis Springate dan Zmijewski sebagai variabel dependen. Pada penelitian 

terdahulu menggunakan sampel penelitian dimana pada penelitian mila 

menggunakan sampek 30 perusahaan delisting dan 30 perusahaan listing di Bursa 

Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel Bank Devisa 

Swasta Nasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan juga pada periode 

penelitian dimana periode penelitian mila antara tahun 2003-2009 sedangkan pada 

penelitian ini rentang periode antara tahun 2014-2016. 

3. Unggul dan Sri (2013) 

Pada penelitian Unggul dan Sri bertujuan untuk membandingkan 

model Altman Modifikasi dan Springate dalam memprediksi kebangkrutan 
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perusahaan perbankan sebelum dan sesudah adanya Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS). Sampel yang digunakan adalah 21 perusahaan perbankan yang selalu 

menyajikan laporan keuangan secara berurutan sebelum dan sesudah adanya 

Lembaga Penjamin Simpanan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan 

sampel dari populasi menggunakan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel 

presentatif. Hasil penelitian adalah sebelum berdirinya model Lembaga Penjamin 

Simpanan, model Altman Modifikasi dan Springate tidak ada bedanya dalam 

memprediksi kebangkrutan dari perusahaan perbankan Sementara itu, setelah 

berdirinya model Lembaga Penjamin Simpanan, Model Altman Modifikasi dan 

Springate ada perbedaan dalam memprediksi kebangkrutan perbankan 

perusahaan. 

Persamaan antara penelitian Unggul dan Sri dengan penelitian ini 

adalah variabel independen yang digunakan yaitu rasio keuangan Working Capital 

/ Total Assets, Earning Before Interest and Taxes / Total Assets, Earning Before 

Tax dan Sales to Total Assets. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel 

dependen yang menggunakan metode analisis Springate.  

Perbedaan penelitian Unggul dan Sri dengan penelitian ini adalah pada 

sampel penelitian dimana penelitian Unggul dan Sri menggunakan sampel 21 

bank yang menyajikan laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya Lembaga 

Penjamin Simpanan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan menggunakan sampel Bank Devisa Swasta Nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga perbedaan pada periode 
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dilakukannya penelitian dimana pada penelitian Unggul dan Sri periode 

penelitiannya adalah 2002-2007 sedangkan periode pada penelitian ini adalan 

2014-2016. 

4. Ni Made dan Maria (2013)  

Tujuan pada penelitian Ni Made dan Maria adalah untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan model Grover dengan model Altman, Zmijewski, 

Springate. Sampel penelitian adalah perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Variabel depeden yang 

digunakan adalah nilai dari model grover, Altman, Zmijewski, Springate, variabel 

independen adalah Working Capital / Total Assets, Retained Earning / total 

assets, Earning Before Interest and Taxes / Total Assets, Market Value of Equity / 

Book value of Total Debt, Sales / total assets, Return on Assets, Net Profit before 

Interest and Taxes/Total Asset, Net Profit before Taxes/Current Liabilities, 

leverage, lukuiditas. Teknik analisis data menggunakan alat uji paired sample-

test.  Hasil dari penelitian adalah perbedaan yang signifikan antara model Grover 

dengan Altman, Zmijewski, Springate dimana tingkat akurasi tertinggi diraih oleh 

Grover, kemudian Springate, Zmijewski, dan terakhir Altman. 

Persamaan pada penelitian ini adalah penggunaan model altman 

sebagai variabel dependen, penggunaan rasio keuangan adalah Working Capital to 

Total assets, Earning Before Interest and Tax to Total assets, Earning Before Tax 

to Current Liabilities, Sales to Total Assets, Total Debt to Total Assets dan 

Current Assets to Current Liabilities sebagai variabel independen. Pada penelitin 
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terdahulu juga menggunakan metode analisis Springate dan Zmijewski sebagai 

variabel dependen. 

Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian Ni Made dan Maria 

adalah pada sampel penelitian yang dimana pada penelitian ini menggunakan 

sampel Bank Devisa Swasta Nasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016 sedangkan pada penelitian Ni Made dan Maria menggunakan sampel 

perusahaan food and Beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2012, alat uji analisis data dimana pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis Springate dan Zimjewski, sedangkan pada penelitian Ni Made dan Maria 

menggunakan alat analisis uji paired sample-test. 

5. Christoforus dkk (2014) 

Penelitian Christoforus dkk (2014) ini bertujuan untuk mengetahui 

potensi kebangkrutan yang ada pada industri perdagangan ritel di indonesia 

periode 2009-2013 terdaftar di BEI. Variabel dependen adalah nilai dari altman, 

Zmijewski, dan Springate, dan variabel independen terdiri dari rasio keuangan  

Working Capital / Total Assets, Retained Earning / total assets, Earning Before 

Interest and Taxes / Total Assets, Market Value of Equity / Book value of Total 

Debt, Sales / total assets, Return on Assets, Net Profit before Interest and 

Taxes/Total Asset, Net Profit before Taxes/Current Liabilities, leverage, 

lukuiditas. Sampel penelitian diambil dari populasi yang terdiri dari 21 

perusahaan yang dipilih menggunakan metode puposive sampling sehingga 

memunculkan 10 perusahaan yang memiliki penjualan terbesar yang menjadi 
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sampel. Analisis data menggunakan analisis Altman Z-Score, Springate dan 

Zmijewski.  

Hasil dari penelitian adalah dengan olah data dengan ketiga metode 

analisis tersebut diperoleh hasil yang berbeda satu sama lain, serta terdapat 3 

perusahaan yang berpotensi bangkrut pada tahun-tahun tertentu. Dari perhitungan 

standar deviasi rata-rata, analisis Springate lah yang memiliki tingkat keakuratan 

lebih tinggi. Karena metode analisis Springate yang lebih memfokuskan pada nilai 

hutang lancar suatu perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada 

variabel dependen yang menggunakan metode analisis Springate dan Zmijeswki. 

Variabel independen yang terdiri dari rasio keuangan Working Capital to Total 

assets, Earning Before Interest and Tax to Total assets, Earning Before Tax to 

Current Liabilities, Sales to Total Assets, Total Debt to Total Assets dan Current 

Assets to Current Liabilities. Penggunaan metode analisis Springate dan 

Zmijewski sebagai teknik analisis data. 

perbedaan dari penelitian ini adalah variabel dependen yang 

menggunakan metode analisis Altman Z-Score sebagai variabel dependen dan 

variabel independen Retained Earning to Total Assets dan Book Value of Equity to 

Book Value to Total Debt. sampel penelitian terdahulu terdiri dari 10 perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan asampel Bank Devisa Swasta Nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 
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6. Karamzadeh (2013) 

Karamzadeh melakukan penelitian yang judul Application and 

Comparison of Altman and Ohlson Models to Predict Bankruptcy of Companies. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menerapkan dua model prediksi yakni Altman 

dan Ohlson untuk memprediksi tingkat kebangkrutan perusahaan dan mengetahui 

keakuratan tiap-tiap model. Sample yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchanges. Adapun alasan 

pemilihan sample tersebut didasarkan pada kemudahan mengakses laporan 

keuangan perusahaan. Periode amatan yang dilakukan pada penelitian 

Karamzadeh dimulai dari tahun 2007 – 2010. Teknik analisis data dilakukan 

dengan melakukan perbandingan penerapan secara deskriptif antara model 

Altman dan Ohlson selain itu penelitian tersebut juga melakukan analisis logistik. 

Hasil yang didapatkan bahwa perbandingan antara model Altman dan model 

Ohlson menunjukkan dalam ketiga situasi (2007-2009) model Altman bekerja 

lebih baik dan dapat disarankan untuk investor untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan dibandingkan dengan model Ohlson 

Persamaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini sama-sama 

menggunakan metode analisis Springate dan Zmijewski sebagai variabel 

dependen. Penggunakan rasio keuangan Working Capital to Total assets, Earning 

Before Interest and Tax to Total assets, Earning Before Tax to Current Liabilities, 

Sales to Total Assets, Total Debt to Total Assets dan Current Assets to Current 

Liabilities sebagai variabel independen. 
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Perbedaan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian 

terdahulu yakni perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchanges, sedangkan 

untuk penelitian sekarang akan menggunakan sampel Ban Devisa Swasta 

Nasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. Teknik analisa 

yang dilakukan penelitian terdahulu tidak hanya melakukan analisis deskriptif 

namun juga melakukan analisis logistik. Sedangkan penelitian sekarang hanya 

menggunakan analisis deskriptif.  

7. Rita dkk (2015) 

penelitian Rita, Kartika, Susi, dan Rian bertujuan untuk memprediksi 

financial distress dengan menerapkan metode Altman pada perusahaan 

telekomunikasi yang listing  di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2012. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat satu perusahaan berpotensi bangkrut selama 4 tahun 

berturut-turut dan satu perusahaan yang pada tiga tahun terakhir penilitian 

diprediksi mengalami kebangkrutan. Varialbel dependen penilitian adalah nilat 

dari Altman Z-Score dan variabel independennya adalah rasio keuangan Working 

Capital / Total Assets, Retained Earning / total assets, Earning Before Interest 

and Taxes / Total Assets, Market Value of Equity / Book value of Total Debt, Sales 

/ total assets. sampel penelitian dipilih dari teknik sampling non probability 

sampling dengan banyak perusahan yang menjadi sampel adalah 3 perusahaan 

telekomunikasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

memprediksi financial distress pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 
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Pada penelitian terdahulu menggunaan rasio keuangan Working Capital to total 

Assets dan Earning Before Interest and Tax to Total Assets sebagai variabel 

independen.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel 

independen rasio keuangan Retauned Earning to total assets dan Book Value of 

Equity to Book Value of Total Debt. Sampel data dari penelitian sebelumnya 

adalah 3 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012 sedangkan pada penelitian ini sampel adalah Bank Devisa 

Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016 

8. Maria dan Ni Ketut (2015)  

Penelitian Maria dan Ni Ketut bertujuan untuk memprediksi financial 

distress pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011-2013 dengan menggunakan metode altman Z-Score 

modifikasi. Sampel penelitian ditentukan dengan metode Purposive Sampling 

terdiri 11 bank yang melakukan merger dan akuisisi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis diskriminan Altman Z-Score dengan 4 rasio keuangan 

Working Capital / Total Assets, Retained Earning / total assets, Earning Before 

Interest and Taxes / Total Assets, Market Value of Equity / Book value of Total 

Debt 

Hasil penelitian adalah bank yang diteliti dari tahun 2011-2013 

menghasilkan nilai Z-Score lebih besar dari 2.6 atau dengan kata lain 11 bank 

yang diteliti tersebut tidak terindikasi adanya gejala kebangkrutan bahkan 
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sebaliknya semua bank yang diteliti diprediksi tidak akan mengalami 

kebangkrutan dalam jangka waktu 1 tahun 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tujuan 

dari penelitian adalah memprediksi financial distress pada perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Penggunaan rasio keuangan Working Capital / Total 

Assets, Earning Before Interest and Taxes / Total Assets sebagai variabel 

independen.  

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengen penelitian ini adalah 

penggunaan rasio keuangan Retained Earning to Total Assets, Book Value of 

Equity to Book Value of Total Debt, Earning Before Tax to Current Liabilities, 

Sales to Total Assets, Total Debt to Total Assets dan Current Assets to Current 

Liabilities sebagai variabel independen. penggunaan sampel penelitian dimana 

pada penelitian terdahulu menggunakan sampel bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2011-2013 sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

sampel Bank Devisa Swasta Nasional yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-

2016. 

9. Alkhatib and Al Bzour (2011) 

Tujuan dari penelitian Alkhatib dan Al Bzour adalah untuk 

melaporkan pengaruh rasio keuangan dalam prediksi finansial distress perusahaan 

yang terdaftar di Jordania Stock Exchange menggunakan model Altman dan 

Kida. Sampel penelitian Alkhatib dan Al Bzour meliputi layanan non – keuangan 

dan perusahaan industri periode tahun 1990-2006 yang terdiri dari 16 perusahaan 

sukses dan 16 perusahaan bangkrut. Analisis data yang digunakan untuk 
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mengolah data adalah analisis deskriptif statistik. Variabel depeden penelitian 

adlah nilai dari Altman Z-Score dan Kida Z-Score, variabel independen adalah 

Working Capital / Total Assets, Retained Earning / total assets, Earning Before 

Interest and Taxes / Total Assets, Market Value of Equity / Book value of Total 

Debt, Sales / total assets, net profit after tax / the total assets, Interest and 

expenses discounted for short-term and long-term obligations, Accounts and 

Notes Payable / total sales, sales / total assets, cash / Total Assets. Hasil dari 

penelitia adalah menyatakan bahwa tingkat presentase dan frekuensi prediksi 

Altman Z-Score lebih baik dari pada prediksi menggunakan metode Kida. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tujuan 

dari penelitian ini untuk memprediksi financial distress pada perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan rasio 

keuangan Working Capital / Total Assets dan Earning Before Interest and Taxes / 

Total Assets sebagai variabel independen. 

Perbedaan antara penelitian Alkhatib dan Al Bzour dengan penelitian 

ini adalah penggunaan variabel dependen yaitu pada penelitian terdahulu 

menggunakan variabel dependen metode analisis Springate dan Zmijewski 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan model Altman Z-Score modifikasi, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Market 

Value of Equity / Book value of Total Debt, Sales / total assets, net profit after tax 

/ the total assets, Interest and expenses discounted for short-term and long-term 

obligations, Accounts and Notes Payable / total sales, sales / total assets,dan cash 

/ Total Assets sedangkan dalam penelitian ini adalah Earning Before Tax to 
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Current Liabilities, Sales to Total Assets, Total Debt to Total Assets dan Current 

Assets to Current Liabilities. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel 

penelitian perusahaan layanan non-keuangan dan perusahaan yang terdaftar di 

Jordan Stock Exchange periode 1990-2006 sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sampel Bank Devisa Swasta Nasional yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016 

10. Pongsatat et al. (2004) 

Tujuan dari penelitian adalah untuk melaporkan hasil penelitian yang 

meneliti kemampuan komparatif model logit Ohlson dan model Altman 

modifikasi untuk memprediksi financial distress perusahaan besar dan kecil di 

Thailand. Sampel dalam penelitian adalah 60 perusahan bangkrut dan 60 

perusahaan tidak bangkrut yang diperiksa selama tahun 1998 sampai 2003. 

Valiabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah nilai Z-Score dan O-

Score dan variabel independennya adalah Working Capital / Total Assets, 

Retained Earning / total assets, Earning Before Interest and Taxes / Total Assets, 

Book Value of Equity / Book value of Total Debt, analisis data yang digunkan 

adlah analisis diskriminan AltmanZ-Score dan regresi logistik. 

Hasil dari penelitian ini adalah Model Ohlson mencerminkan akurasi 

prediktif yang lebih tinggi secara keseluruhan untuk tahun pertama, tahun kedua, 

dan tahun ketiga, dengan akurasi prediktif keseluruhan 69,64%. Hasilnya serupa 

dengan yang ditemukan untuk perusahaan aset besar, yaitu model Ohlson sedikit 

lebih tinggi pada overall prediktif akurasi dari model Altman. 
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Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

tujuan untuk memprediksi financial distress pada perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan rasio keuangan 

Working Capital / Total Assets, Earning Before Interest and Taxes / Total Asset 

sebagai variabel dependen.  

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penggunaan analisis data menggunakan regresi logit sebagai alat pengolah data, 

dan juga pada sampel penelitian dimana pada penelitian terdahulu menggunakan 

sampel penelitian  60 perusahan bangkrut dan 60 perusahaan tidak bangkrut yang 

diperiksa selama tahun 1998 sampai 2003, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan sampel penelitian Bank Devisa Swasta Nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2016 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory 

Teori sinyal (Signaling Theory) menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan terhadap keputusan investasi 

oleh pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor 

dan pelaku bisnis karena karena informasi pada umumnya menyajikan keterangan, 

catatan, atau gambaran baik keadaan dimasa lalu, saat ini maupun keadaan masa 

yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. 

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi 
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(Jogiyanto, 2014). Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih dahulu 

mengintepretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good 

news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

dianggap sebagai sinyal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui 

perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

dapat menjadi sinyal baik baik pihak diluar perusahaan adalah laporan keuangan 

tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasia akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan 

maupun informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. 

2.2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Pelaporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

mengkomunikasikan keadaan keuangan dari hasil operasi perusahaan dalam 

periode tertentu kepada pihak –pihak yang berkepentingan sehinggal manajemen 

mendapatkan informasi yang bermanfaat. Laporan keuangan mempunyai tujuan 

utama yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 

ekonomis. 

Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambilnya. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) tentang laporan keuangan peraturan badan pengawas pasar modal 
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nomor X.K.2 lampiran keputusan ketua BAPEPAM nomor: kep-346/BL/2011 

mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik 

 

2.2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisis laporan 

keuangan suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

analisis didefinisikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 

dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Prastowo, 2011:56). 

Berdasarkan pengertian tersebut, analisis laporan keuangan tidak lain 

merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-

unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri (Prastowo, 

2011:56). 

Selain itu analisis laporan keuangan juga merupakan suatu kegiatan 

yang memiliki tujuan utama yakni untuk membantu dalam proses evaluasi kinerja 

perusahaan, dimana dapat membantu manajemen dalam memprediksi kondisi 

perusahaan pada masa yang akan datang dan dapat membantu dalam pembuatan 

keputusan jangka pendek maupun jangka panjang (Prastowo, 2011:56). 

2.2.4 Analisis Springate 

Gordon L.V. Springate pada tahun 1978 melakukan penelitian dengan 

mengikuti prosedur yang dikembangkan Altman, Springate mengunakan step – 
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wise multiple discriminate analysis untuk memilih empat dari 19 rasio keuangan 

yang popular sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada dalam zona 

bangkrut atau zona aman (Peter dan Joseph, 2011). Springate Score adalah 

metode untuk memprediksi kebangkrutan dengan mengkombinasikan beberapa 

rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu sama 

lainnya (Rudianto, 2013:262). Model ini menekankan terhadap profitabilitas 

sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Rumus 

Springate Score untuk berbagai jenis perusahaan sebagai berikut (Peter dan 

Joseph, 2011) dan (Rudianto, 2013:262): 

S = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 

Dimana: 

X1 = Working Capital to Total Assets  

X2 = Net Before Interest And Taxes to Total Assets  

X3 = Net Profit Before Taxes to Current Liabilities  

X4 = Sales to Total Assets 

Kriteria yang digunakan dalam model Springate, yakni:  

1) Jika nilai S-score > 0,862 maka dapat dikatakan perusahaan 

tidak berpotensi untuk bangkrut.  

2) Jika nilai S-score yang didapat < 0,862 maka perusahaan 

dikatakan berpotensi mengalami kebangkrutan.  

2.2.5 Analisis Zmijewski 

Pada tahun 1983, Mark Zmijewski melakukan perluasan penelitian 

mengenai prediksi kebangkrutan (Peter dan Joseph, 2011). Zmijewski 

menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi 

kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai Zmijewski score (Rudianto, 
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2013:264). Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, 

leverage dan likuiditas perusahaan. Model ini menekankan pada jumlah utang 

sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan (Rudianto, 

2013:264). Formula Zmijewski score untuk berbagai jenis perusahaan yaitu (Peter 

dan Joseph, 2011) dan (Rudianto, 2013:264): 

Zm = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 - 0,004X3 

Dimana :  

X1 = ROA = Earning after Taxes to Total Assets  

X2 = DR = Total Debt to Total Assets  

X3 = CR = Current Asset to current Liabilities  

Dengan kriteria penilaian, semakin besar nilai Zm maka semakin besar 

kemungkinan atau probabilitas perusahaan tersebut bangkrut (Fanny dan Saputra, 

2000) dalam (Peter dan Joseph, 2011). Jika perhitungan dengan menggunakan 

model ini menghasilkan nilai positif, maka perusahaan berpotensi bangkrut. 

Namun sebaliknya, apabila menghasilkan nilai negatif maka perusahaan tidak 

berpotensi bangkrut (Rudianto, 2013:265). 

2.2.6 Modal kerja/Total aktiva 

Menurut Indriyono dan Bakri (1995:31) dikutip dari (sarwani and 

rasidah, 2008) pengertian modal kerja terdapat beberapa konsep, yaitu konsep 

kuantitatif, kualitatif dan fungsional. Konsep kuantitatif mengartikan modal kerja 

sebagai sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang berupa kas, 

piutang, persediaan dan persekot biaya. Konsep kualitatif mengartikan modal 

kerja sebagai sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang benar – 

benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan atau sesudah 
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dikurangi hutang lancar. Sedangkan dalam konsep fungsional mengartikan modal 

kerja dengan didasarkan pada fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan. 

Modal kerja dalam pada metode analisis  Springate diambil dari 

konsep kualitatif, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini 

merupakan salah satu likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Hasil rasio ini dapat negatif bila jumlah 

aktiva lancar lebih kecil dari hutang lancar. 

2.2.7 EBIT/Total Aktiva 

Menurut (Boedi and Tiara, 2016) rasio ini mengukur kemampuan aset 

perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Rasio ini menjelaskan 

pentingnya pencapaian laba bagi perusahaan terutama dalam rangka memenuhi 

kewajiban bunga bagi para investor. Laba perusahaan yang dimaksud adalah laba 

usaha sebelum terbebani dengan pembayaran bunga dan beban pajak 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada kerangka pemikiran peneliti menggambarkan hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen dalam memprediksi kebangkrutan 

pada bank devisa. Peneliti mengharapkan bahwa informasi yang dihasilkan akan 

berguna bagi bank dalam merespon informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan, 

dapat digambarkan kerangka pemikiran peneliti sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 
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