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Abstract
Financial distress is a condition that shows the stages of decline in the
company's financial condition that occurred prior to the banleruptgy or
liquidation (oft"n called liquidation banlcruptcy or closure of companies or
company insolvency) or the inability of companiesto pay financial obligations
that have matured. Conditions of financial distress avoid by the company,
becauseit lead to banlvaptcy if the managementcompanycan not afford to take
appropriate action to resolveexistingfinancial problems. Thispaper will discws
the causes,impact and how to make theprediction of financial distress,several
ways to predict, and the benefits of piedicting financial distressas well as
solutionsfor management.
Keywords:financial distress,bankruptcy.
Pendahuluan
Kondisi perekonomianakhir-akhir ini mengalamigoncanganyang cukup
besar akibat berbagai permasalahanyang terjadi. Krisis ekonomi pada negaranegara di Eropa sedikit banyak juga membawa dampak pada perekonomian
negara-negaradi dunia. Sebelumnya,sekitartahun 2008, dunia dikejutkan dengan
kisis ekonomi di Amerika Serikat akibat subprimemortgage.Dampak dari krisis
tersebutjugadirasakanoleh negara-negara
di dunia,termasukjugadi Indonesia.
Indonesiasendiripemahmengalamikrisis multi dimensipadapertengahantahun
l997,yang seringdisebutkrisis moneter.Krisis ini dimulai dari merosotnyanilai
rupiahterhadapdolar hinggasampaipadamasalahlikuidasi di bidangperbankan.
Kepercayaan investor mulai menurun dan banyak masalah keuangan yang
dihadapi oleh perusahaan-perusahaan
di Indonesia.Banyak perusahaanyang
yang
mengalamikondisi
disebutdengan
/inancial distress.
Fenomenakesulitan keuangan (financial distress) di perusahaanpublik
Indonesiayang ada akhir-akhir ini tedadi ketika peningkatanharga minyak yang
mengejutkanpadatahun 2005 dan h'isis subprimemortgagepada 2008 (Pranowo
et a1.,2010). Padatahun 2005, pemerintahIndonesiamengurangisubsidiuntuk
hargaminyak lokal. Hal ini membuatbiaya produksi mengalamipeningkatandan
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akhirnya menurunkan profitabilitas perusahaan.Selain itu non pedorming loan
(ML) pada bank umum yang meningkat menjadi 68 triliun rupiah pada Maret
2006 dari 61 triliun rupiah pada Oktober2005. Banyak perusahaanpublik yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi delisting sebagai akibat dari
kerugian besar dan kekuranganuang tunai. Fenomenayang sama telah terjadi
padatahun2008,kegiatanbisnisyang mengalamikontraksidi pasarinternasional
karenakrisis keuanganglobal melandadunia dan NPL meningkatlagi menjadi
60,6 triliun rupiahpadaMaret 2009 dari 55.4triliun rupiahpadaNovember2008.
(http://www.bi.go.id,dalam Pranowoet a1.,2010).Dengandemikian,perusahaan
publik yang terdaftar di BEI menjadi sangatsensitif denganfaktor-faktor eksternal
danmengalamifinancial distress.
Financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap
penurunandalam kondisi keuanganperusahaanyang terjadi sebelumterjadinya
kebangkrutanataupun likuidasi (Plat dan Plat, 2002, dalam Almilia, 2006).
ataupenutupanperusahaan
Kebangkrutanjuga seringdisebutlikuidasiperusahaan
atau insolvensi. Kebangkrutansebagaikegagalandiartikan sebagaikegagalan
keuangan (financial failure) dan kegagalan ekonomi (economicfailure) yang
terjadi pada perusahaan.(Ramadhanidan Lukviarman,2009).Financial distress
juga bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuanperusahaanuntuk membayar
yangtelahjatuh tempo.(Beaveret al.,20ll).
kewajiban-kewajibanfinancial
Financial distressbisa dialami oleh semua perusahaan,terutamajika
kondisi perekonomian di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi
mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya
kebangkrutan di perusahaan,pihak manajemen harus melakukan pengawasan
terhadap kondisi keuangan perusahaandengan menggunakananalisis laporan
keuangan (Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Analisis laporan keuangan
merupakanalat penting untuk mendapatkaninformasi mengenaikondisi keuangan
perusahaan.Analisis keuanganmempunyai2 alat utama Yang bisa digunakarL
yaitu: analisis rasio (ratio analysis) dan analisis arus kas (cashflow analysis).
@alepu dan Healy, 2008:5-l). Kedua alat tersebut bisa digunakan oleh
manajemendan pihak-pihak lain yang berkepentingandalam perusahaanuntuk
menilai sejauhmanakeberhasilanyang dicapai oleh perusahaandari shategi yang
dijalankandanjuga kegagalanapayangterjadi.Jika kondisi keuanganperusahaan
tampak mengalamipenurunan,maka sebaiknyamanajemenmulai berhati-hati,
karenakondisi yang demikian bisa mengarahpadafinancial distress.
Kondisi keuanganperusahaanmenjadi perhatianbagi banyak pihalq tidak
hanya manajemenperusahaan,karenakelangsunganhidup dan kondisi keuangan
perusahaan menentukan kemakmuran berbagai pihak yang berkepentingan
(stakehotder), seperti investor, laeditoq dan pihak lainnya. Stabilitas keuangan
perusahaan menjadi perhatian penting bagi karyawan, investor, pemerintah,
pemilik bank, dan otoritas pengaturregulasi(Pasaribu,2008). Oleh karenaitu,
banyakdikembangkanmetodeatau cara untuk memprediksiterjadinya/inan,cial
distress.Jika kondisifinancial distressini dapatdiprediksi lebih dini, makapihak
manajemenperusahaanbisa melakukan tindakan-tindakanyang bisa digunakan
untuk memperbaiki kondisi keuanganperusahaan.Prediksi ini sekaligusbisa
digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilankeputusannya,seperti pihak
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financial distress, sebaiknya tidak memberikan pinjaman karena akan sangat
berisiko,kecualimanajemenperusahaan
sudahmempersiapkan
strategiyangtepat
untuk mengatasimasalahfinancial distresstersebut.Pihak lain yang juga terkait
denganmasalahfinancialdistressadalahinvestor.Tentu saja investortidak akan
melalcukaninvestasipadaperusahaanyang sedangmengalamifinancial distress.
Ada berbagaimetode yang dikembangkanuntuk memprediksifinancial
distressyang terjadi di perusahaan.Salah satunyaadalah penggunaananalisis
rasio dari informasi keuangan yang disajikan di dalam laporan keuangan
perusahaan.
Foster(1986,dalamAlmaliadanKristijadi,2003),menjabarkan
4 hal
yang mendorongdilakukannyaanalisisrasio,yaitu: (1) mengendalikanpengaruh
perbedaanbesaranantar perusahaanatau antar waktu, (2) membuatdata menjadi
lebih memenuhiasumsialat statistik yang digunakan,(3) menginvestigasiteori
yang terkait denganrasio keuangan,dan (4) mengkaji hubunganempiris antara
rasio keuangandan estimasiatauprediksivariabeltertentu(sepertikebangkrutan
ataufinancial distress). Analisis rasio keuangan merupakan cal:e.yang paling
banyakdigunakandalammemprediksifinancialdistress.Ada berbagairasioyang
bisa dipakai untuk menentukanbagaimanakondisi keuanganperusahaandan
apakah perusahaansedang mengalamifinancial distress atau tidak. Banyak
penelitianyang mengemukakangagasananalisisrasio untuk digunakansebagai
alat untuk memprediksi financial distress, seperti penelitian Almalia dan
Kristijadi (2003),Pasaribu(2008),Almalia (2006),danBeaveret al. (2011).
Prediksifinancial distressjuga bisa dilalcukanmelalui analisisarus kas.
FASB (1981, dalam Casey dan Bartczak, 1985) menyatakanbahwa semakin
banyakjumlah kas masukbersihdari operasidi masadepan,maka semakinbesar
kemampuanperusahaan
untuk dapatberdiri dan mengatasiperubahanyangterjadi
dalam kondisi operasional perusahaan.Dengan kata lain, jika perusahaan
mempunyaiaruskas dari aktivitas operasiyang terbatas,bahkannegatif, maka ada
kemungkinan perusahaantersebut akan mengalamifinancial distress. Jika ada
perubahanyang terjadi dalamkondisi perekonomiandan mempengaruhiaktivitas
operasionalperusahaan,maka perusahaanakan cenderungmengalamifinancial
distressjika aruskas operasimerekatidak banyakataubahkannegatif.Penelitian
tentangmemprediksifinancial distressmelalui cashflow pernahdilakukan oleh
CaseydanBartczak(1985)dan Kordestaniet al. (2011).
Selaindua analisisdi atas,adaberbagaimacamcarayang bisa digunakan
untuk memprediksifinancial distress, seperti model yang diperkenalkanAltrnan
(1968) yaitu Z-score. Model ini merupakanmodel multivariat dari financial
distressyang telah dikembangkandi beberapanegara.
Altman (1983, 1984,dalam
Foster, 1986:551) melakukan survei model ini di Amerika Serikat, Jepang,
Jerman,Swiss,Brazil, Australia,Inggris,Irlandia, Kanada,Belanda,dan Prancis.
Model tersebutkemudiandikembangkanlagi oleh Altman et al. padatahun 1977
dan diberi nama model ZETA. Model ZETA mirip dengan Lscore, namun
Altman menambahkanbeberapavariabel dalam memprediksifinancial distress,
sepertistabilitasharga,debtservicecoverage,danukuranperusahaan.
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Prediksipzancial distressjuga bisa dilakukan melalui evaluasi corporate
governance atau tata kelola dari perusahaan.Jika perusahaantidak dikelola
denganbaik maka hal ini menjadi prediksi tegadinyafinancialdistress.Hal ini
Oiteiiti oleh Lu dan Chang(2009)sertaHsin (2003).Selainitu juga bisadiprediksi
melalui opini auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan.
Penelitiantentangprediksimelalui opini auditorini diteliti oleh Tsai et al. (2009).
Artikel ini membahasberbagaihal tentangfinancial distress, mulai dari
penyebab teqadinyafinancial distressdi perusahaan,cara atau metodeyang bisa
dilat ukan untuk memprediksifinancial distress serta dampak yang ditimbulkan
dari terjadinyafinancial distress.Selain itu juga dikemukakansolusi yang bisa
dilakukan oleh manajemenketika te4adifinancial distressdi perusahaan.
Pembahasan
1. Financial D,is/ress
Financial distressatau sering disebut dengankesulitan keuangan,terjadi
sebelum suatu perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Financial
distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam
kondisi keuangan perusahaanyang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan
ataupunlikuidasi (Plat dan Plat,2002, dalamAlmilia, 2006 dan Ramadhanidan
Lukviarman, 2009). Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai
ketidakmampuanperusahaanuntuk membayarkewajibanfinancial yang telah
jatuh tempo (Beaver et a\,2011). Foster (1988, dalam Ramadhanidan
distresssebagai,"Financial distress
iukviarman ,2009) mendefinisiV,anfinancial
problems
that cannot be resolved without a
liquidity
severe
mean
is used to
structure."
sizable rescaling of the entity's operationsor
Financial distressbisa terjadi di berbagaiperusahaandan bisa menjadi
penanda/sinyaldari kebangkrutanyang mungkin akan dialami perusahaan.Jika
perusahaansudahmasukdalam kondisifinancial distress,maka manajemenharus
Lerhati-hati karena bisa saja masuk pada tahap kebangkrutan.Manajemen dari
perusahaanyang mengalamiJinancial distressharus melakukan tindakan untuk
mengatasimasalahkeuangantersebutdan mencegahterjadinya kebangkrutan.
Perusahaanyang mengalamikondisifinancial distressdapat dilihat alau
ditentukanoleh berbagaifaktor, yaitu:
a. Lau (1987,dalamSpica,yang dikutip oleh Alrnilia,2006), menyatakanbahwa
jika
pemberhentian
financial distressterjadi dalam suatuperusahaan terdapat
tenagakerja ataumenghilangkanpembayarandividen.
b. Rsquith, Gertnet dan Scharfstein(1994,dalamAlmilia, 2006),menggunakan
interest coverageratio vnfiikmendefinisikan kondisifinancial distress.
dalam Kordestaniet a1.,2011), menyatakanbahwa
c. Gentry et al.ltro,
kaskeluar.
finanitat distressterjadijika aruskasmasuklebih rendahdari arus
keadaan
mendefinisikan
a1.,2011),
et
(1999,
Kordestani
dalam
d. Brigham et al.
yang
kewajiban
memenuhi
fi.nincial distressjika perusahaantidak dapat
tercantumdi dalam laporankeuangannya.
e. Fallahpour (2004, dalam Kordestani et al., 2011), menyatakan bahwa
profitabilitasnyamenurun'
Jinanclal distressterjadi pada perusahaanyang
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Dengan menurunnya profitabilitas, maka kemampuan
membayarpokok pinjamandanbungadari pinjamanakanmenurun.
Whitaker (1999, dalam Almilia, 2006) mengukurfinancial distressdengan
caraadanyaaruskas yang lebih kecil dari utangjangkapanjangsaatini.
Hofer (1980, dalam Spica, 2003, yang dikutip oleh Almilia, 2006),
menyatakanbahwafinancialdistressterjadipadaperusahaan
yang mengalami
laba bersih operasi(net operating income)negatif.
h. Tirapat dan Nittayagasetwat(1999,dalamAlmilia, 2006) menyatakanbahwa
perusahaandikatakan mengalamifinancial distressjika perusahaantersebut
dihentikan operasinyaatas wewenangpemerintahdan perusahaantersebut
dipersyaratkan
melakukanperencanaan
restrukturisasi.
Wilkins (1997, dalam Almilia, 2006) menyatakan bahwa perusahaan
dikatakanmengalamifinancial distressjika perusahaantersebutmengalami
pelanggaranteknis dalam hutang dan diprediksikan perusahaantersebut
mengalamikebangkrutanpadaperiodeyangakandatang.
j . Banks (2005,dalamKordestaniet al.,20ll) menyatakanbahwa,"Increasein
the cost of capital, stricter requirementsby creditorsand supplierstofinance
the company,decreasein the cqsh now, increase of financial leverage, and
regular change of the key employeesare among the signals of /inancial
distress".
Gentry et al. (1990) dan Raee,Fallahpour(2008), dalam Kordestaniel a/.
(2011), menyatakanbahwaketika perusahaan
tidak bisa memenuhiapayang
perusahaan
tercantum dalam konhak hutang, maka
itu mengalamifinancial
distress.
l. Jantadej(2006,dalamKordestaniet a1.,20I1) menyatakanbahwaperusahaan
yang melaporkanrugi selama3 periodeberturut-turut,mengalamifinancial
distress.
m. Jantadej(2006, dalam Kordestaniet a1.,2011) juga menyatakanbahwa
penangguhandari dividen sahampreferen dan penurunandalam dividen kas
merupakantandadariJinancial distress.Penurunandividen kas dapatmenjadi
informasiyang negatiftentangaruskasmasadepanperusahaan.
2. Kebangkrutan
Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan perusahaan
atau insolvensi. Biasanya, kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan
financial distress, yaitu keadaandimana perusahaanlemah dalam menghasilkan
laba atau cenderung mengalami defisit. Dengan kata lain, kebangkrutandapat
diartikan juga sebagai kegagalan perusahaandalam menjalankan operasi
perusahaanuntuk memperoleh laba (Ramadhani dan Lukviarman, 2009).
Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan dan
kegagalanekonomi yang terjadi pada perusahaan(Adnan dan Kurniasih, 2000,
dalam Ramadhani dan Lukviarman, 2009). Kegagalan dalam arti ekonomi
(economicfailure) merupakankeadaandimana perusahaankehilanganuang atau
pendapatanperusahaantidak bisa menutupibiayanyasendiri.Atau dengankata
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lain nilai sekarangdari arus kas sebenamyalebih kecil dari kewajiban atau laba
lebih kecil dari modalkerja (RamadhanidanLukviarman,2009).
Kegagalan keuangan diartikan sebagai insolvensi yang membedakan
antaraarus kas dan dasarsaham(Ramadhanidan Lukviannan, 2009).Insolvensi
atasdasararuskas adadua bentuk,yaitu:
a. Insolvensi teknik, merupakaankeadaan dimana perusahaandianggap tidak
dapatmemenuhikewajibannyapadasaatkewajibantelahjatuh tempo.
b. lnsolvensi dalam pengertian kebangkrutandiartikan dalam ukuran kekayaan
bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarangdari anrs kas
yang diharapkanlebih kecil dari kewajiban.
Kebangkrutanbisa disebabkanoleh banyakfaktor. Dalam beberapakasus
alasannyabisa dikenali setelahanalisis laporan keuangan.Tapi ada beberapa
kasus dimana perusahaansedangmengalami penurunan,namun beberapaitem
dalam laporan keuanganmasih menunjukkankinerja jangka pendek yang baik.
(Kordestani et al., 2011). Ada beberapaperusahaanyang mengalamitahapan
kebangkrutan.Namun adajuga yang tidak mengalamitahapankebangkutan.

Gambar l. The Stagesof BankruPtcY
et al. (2011)
Kordestani
Sumber:
Gambar I menunjukkantahapan dari kebangkrutan (stages of
banlruptcy). Tahapandari kebangkrutantersebutdijabarkansebagaiberikut
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(RoA) akanmengarami
hrcncy,Returnon Assets

penurunan.
b. Shortage of Cash. Dalam tahap kekurangankas, perusahaantidak memiliki
cutupiurnUer dayakasuntuk memenuhikewajibansaatini, meskipunmasih
mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.
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c. Financial Distress. Kesulitan keuangandapat dianggap sebagai keadaan
daruratkeuangan,dimanakondisi ini mendekatikebangkrutan.
d. Bankruptcy. Jika perusahaantidak dapat menyembuhkangejala kesulitan
keuangan(financial distress),makaperusahaanakanbangkrut.
Kebangkrutan dapat disimpulkan sebagaisuatu keadaan/situasidi mana
perusahaangagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada debitor
karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk
menjalankan atau melanjutkan usahanyasehinggatujuan ekonomi yang ingin
tidak dapatdicapai(Ramadhanidan Lukviarman,2009).
dicapaioleh perusahaan
perusahaan
sudahtidak mampu lagi dalam memenuhi kewajibannyadan
Ketika
meqialankanoperasiperusahaan,makaselanjutnyaakanditutup atau dilikuidasi.
3. PenyebabFinancial Distress
Financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan. Penyebab
terjadinya financial distress juga bermacam-macam. Lizal (2002, dalam
Fachrudin, 2008) mengelompokkanpenyebab kesulitan, yang disebut dengan
Model DasarKebangkrutanatauTrinitas PenyebabKesulitan Keuangan.Terdapat
3 alasan utama mengapa perusahaanbisa mengalami financial distress dan
kemudianbangkrut,yaitu:
a. Neoclassicalmodel
Financial distressdan kebangkrutantedadi jika alokasi sumberdaya di dalam
perusahaantidak tepat.Manajemenyang kurang bisa mengalokasikansumber
daya (aset)yang adadi perusahaanuntuk kegiatanoperasionalperusahaan.
b. Financial model
Pencampuranaset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints. Hal ini berarti bahwa walaupunperusahaandapatbertahanhidup
dalamjangka panjangtapi ia harusbangkrutjuga dalamjangka pendek.
c. Corporategovernancemodel
Menurut model ini, kebangkrutanmempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorongperusahaanmenjadi out of the marlcetsebagaikonsekuensidari
masalahdalamtata kelola perusahaanyang tak terpecahkan.
Pada krisis keuangan di Asia yang terjadi tahun 1997-1998,banyak
literatur yang menunjukkanbahwacotporate governanceadalahsalahsatu faktor
kunci yang terkait dengan kesulitan keuangan (Johnson, Boone,. Breach dan
Friedman,2000, dalam Lu dan Chang,2009). Corporategovernqnceyang bisa
menyebabkanperusahaanmengalamifinancial distressadalahkepemilikan yang
terkonsentmsi (ownership concentration) dan tata kelola yang buruk (poor
corporate governance) @ajan dan Zingales, 1998, dalam Lu & Chang, 2009).
Tata kelola yang buruk dalam perusahaandapat memfasilitasi peluang untuk
pemegangsahampengendali (mayoritas) untuk mentansfer nilai perusahaanke
kantongmerekasendiri, sepertiyang dikemukakanoleh La Porta et al. (2000) dan
Johnsonet al. (2000) dalam Hsin (2008). Pengurangannilai perusahaanakan
membuat perusahaanmempunyai kemungkinan mengalami financial distress
yanglebih besar(Lee danYeh, 2004,dalamHsin, 2008).
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Selain masalah corporate goverrnnce, firwncial disfress juga bisa
disebabkan kondisi eksternal yang berada di luar perusahaan,seperti kondisi
makro ekonomi. Sejumlahpenulis mengemukakanbahwa faktor makro ekonomi
mempunyaidampaksignifikan padaterjadinyakesulitan keuangan,dan kemudian
akan berdampakpada kebangkutan perusahaan(Liou dan Smith, 2007).Namun,
faktor malao ekonomi ini relatif jarang. Beberapafaktor makro ekonomi yang
bisa menyebabkanfinancial distressantara lain fluktuasi dalam inflasi, suku
bunga, GrossNational Product, ketersediaankredit, tingkat upah pegawut: qT
sebagainya(Liou dan Smith, 2007).Altman (1971,dalamLiou dan Smith, 2007)
meniatat bahwa kebijakan moneteryang ketat dapatmeningkatkankemungkinan
kebangkrutan,karena ekspektasiinvestor yang negatif tentang kondisi moneter.
Beberapafaktor yang dapat menyebabkankesulitan keuanganperusahaansangat
eratterkait dengankondisimakroekonomi(Grahamet al.,20ll).
4. Manfaat Melakukan Prediksi Financial Distress
Prediksifinancial distressini sangatpentingbagi berbagaipihak. Hal ini
menjadi perhatian bagi berbagai pihak karena dengan mengetahui kondisi
peruiahaan yang mengalami financial distress,maka berbagai pihak tersebut
dapat mengambil keputusanatau tindakan untuk memperbaiki keadaanataupun
untut menghindari masalah.Ada berbagai macam cara atau metode yang bisa
digunakanuntot melakukan prediksi/inancial distress.Berbagaicara ataumetode
dari artikel ini.
tersebutdibahasdalambagianpembahasan
Berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan prediksi atas .
kemungkinanterjadinyafinancial dktressadalah(Almilia dan Kristijadi,2003):
a. Periberi Pinjaman atau Kreditor. Institusi pemberi pinjaman memprediksi
pinjamandan
financial distressdalammemutuskanapakahakanmemberikan
yang
telah diberikan pada
menentukan kebijakan mengawasi pinjaman
perusahaan.Selain itu juga digunakanuntuk menilai kemungkinanmasalah
iuatu perusahaandalammelakukanpembayarankembali pokok dan bunga.
b. Investbr. Model prediksifinancial distressdapat membantuinvestor ketika
akanmemutuskanuntuk berinvestasipadasuatuperusahaan.
c. Pembuat Peraturan atau Badan Regulator. Badan regulator mempunyai
tanggungjawab mengawasikesanggupanmembayarhutang dan menstabilkan
individu. Hal ini menyebabkanperlunya suatu model untuk
p.tituft*n
mengetahuikesanggupanperusahaanmembayarhutang dan menilai stabilitas
perusahaan.
d. Pemerintah. Prediksi financial distress penting bagi pemerintah dalam
melakukanantitrust regulation.
e. Auditor. Model prediksifinancial distressdapat menjadi alat yang berguna
bagi auditor dalam membuatpenilaiangoing concern perusahaan.Padatahap
penyelesaianaudit, auditor harus membuat penilaian tentang gorng concern
perusahaan.Jika ternyata perusahaandiragUkangoing concern-tya, maka
auditor akan memberikun opini wajar tanpa pengeculian dengan paragraf
penjelas atau bisa juga memberikan opini disclaimer (atau menolak
memberikanpendaPat).
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akanmenanggungbiaya langsung(feeakuntandan pengacara)dan biaya tidak
langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat ketetapan
pengadilan).Oleh karenaitu, manajemenharusmelakukanpredilailnancial
distress dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk dapat mengatasi
kesulitan keuanganyang terjadi dan mencegahkebangkrutanpadaperusahaan.
5. Cara Memprediksi Financial DMress
Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memprediksi
financial distress hingga kebangkrutan,yaitu:
a. Analisis RasioKeuangan
Merupakan cara yang paling sering digunakan untuk memprediksifinancial
distress.Banyak penelitian dilakukan untuk menemukanrasio keuanganyang
bisa digunakan untuk memprediksifinancial distress. Berbagai model untuk
memprediksifinancialdistressyang disusundari berbagairasiokeuangan:
l. Model Z-Score
Model ini dikembangkanoleh Altman pada tahun 1968. Altman
menggunakan5 rasio keuanganuntuk memprediksi corporatefailure.
(Fachrudin,2008).Model Z-ScoreyangdikembangkanAltman, yaitu:
(a).Un
+ O,0t4X2+ 0,033X3+ O0O6X4+ O999)L5
I Z = O,012XL
|
Keterangan:
Xl = working capital to total assets
X2 = retainedearningto total assets
X3 = earning beforeinterestand taxesto total assets
X4 - market value of equity to bookvalue of total debt
X5 = salesto total assets
Z = overall index
(b).Untuk
tidak
Keterangan:
Xl = working capital to total assets
X2 = retained earning to total assets
X3 = earning before interestand taxesto total assets
X4 = bookvalueof equityto bookvalueof total debt
X5 = salesto total assets
Nilai cut-ofadalah Z < l,8l perusahaanmasukkategori bangkut;
1,81< Z-Score<2,67 perusahaan
masukwilayah abu-abu(grey area
atauzoneof ignorance);danz>2,67 perusahaan
tidak bangkrut.
ModelT*ta
Model ini dikembangkan pada tahun 1977 oleh Altman dan Tnta
Service Inc., sebuahperusahaankeuangan,di mana model ini lebih
akurat dalam mengklasifikasikan kebangkrutan.Varibel yang masuk
dalam model Zeta antaralain return on assets,stability of eamings,
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debt service, cumulative profitability, liquidity/carrmt ratio,
capitalization (five year everageof total market value), dm size (total
tangible assets)(Jones,2002; dalamFachrudin,2008)
3. Model O-Score
Ohlson pada tahun 1980 menemukan tujuh rasio keuangan yang
mampu mengindetifikasiperusahaanyang pailit denganmenggunakan
regresi logistik, di mana tingkat ketepatan yang mendekati hasil
penelitian Alnnan (Hadad, Santoso, dan Rulina 2003, dalam
Fachrudin,2008).Berikut adalahformuladari model O-Score:
O-score= -1.32- 0.407log (tonl assets)
+6,A3(total liabilitiesto total a.rsals)
-lA3 (u'orkingcapitalto total assetsl
+0,076(currentliabilitiesto currantassets)
-1,72 (L if total tiabilities> ntul dss€ts,I if othemise'1
2,37 (netincometa total.asse.fs)
-1,83 (fundslrorn operationsto total liabilitiesl
+0,285(I if nct lossfor the last twoyears,A othercke)
-0,521netinconrcr-netincome1l
brcl inconw,l+ lnet incotneill

Makin tinggi nilai O-Score maka makin tinggi peluang perusahaan
untuk mengalamiy'nancial distressdan kebang[<rutan.
4, Model Zmijewski
Zmijewski padatahun 1984(dalamAnandarajanet a1.,2001,dikutip
oleh Fachrudin, 2008) melakukan penelitian untuk memprediksi
kebangkutan yang tidak dilakukan dalam industri spesifik sehingga
dapatditerapkansecarauniversallintasindusti. Model Zmijewski:
-3.6RoA+ 5,4FNL-0,1LIQI
I b* = -4,803
Keterangan:
bt menunjukkankemungkinanbangkrut, semakin besarnilainya
menunjukkankemungkinanbangkrutyang lebih besar.
ROA = net incometo total assets
FNL : Total debt to assets
LIQ = Current assetsto current liabilities.
5. RasioCAN{EL
Rasio CAMEL merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk
menilai kinerja perusahaan perbankan. Penilaian kinerja ini
menggunakanlima aspek penilaian, yaitu: l) capital; 2) assets;3)
management;4)earnings;5) liquidity yang disebutCAMEL. Almilia
dan llerdiningtyas (2005) menguji faktor-faktor yang menentukan
kebangkrutan di sektor perbankan dengan menggunakan rasio
CAMEL, di mana hasil penelitian menunjulJcanbahwa CAMEL
memiliki daya klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang
mengalamikesulitankeuangandanyang mengalamikebangkutan.
Analisis Arus Kas
Laporan arus kas melaporkan arus kas perusatraanpada periode berjalan
sekaligus menggambarkanarus kas masa depan. Kordestani et al. Q0ll)
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menemukanbahwa ada perbedaansignifikan dalam komposisi anrs kas pada
periode satu, dua dan tiga tahun sebelumfinancial distress. Artinya,financial
distressbisa diprediksi atasdasarisi dan komposisi laporanarus kas. Casey&
Bartczak(1985)juga memberikanbukti tentangapakahdata anrskas operasi
dapat meningkatkan akurasi model untuk membedakanantara perusahaaq
yang bangkrut dan tidak bangkrut.
c. Prediksi melalui Corporate GovernancePerusahaan
Prediksi financial distress bisa dilakukan melalui evaluasi corporate
governanceatau tata kelola perusahaan.Jika penrsahaantidak dikelola dengan
baik, maka hal ini menjadiprediksi bagi te{adinyafinancial distress.Hal ini
diteliti oleh Lu dan Chang(2009)sertaHsin (2008).
d. Prediksimelalui Kondisi Makro Ekonomi
Kondisi financial distressbisa diprediksi melalui evaluasi kondisi makro
ekonomi yang ada di suatu negara. Jika kondisi malao ekonomi di negara
tersebut memburuk, maka ada kemungkinan perusahaandi negara tersebut
mengalami Jinancial distress. Beberapa faktor malcro ekonomi yang bisa
menyebabkanfinancial distress, antara lain flul:tuasi dalam inflasi, suku
bunga, Gross National Product, ketersediaankredit, tingkat upah pegawai,
dan sebagainya(Liou dan Smith, 2007).Tsai et at (2009)juga meneliti faktor
makro ekonomi yang bisa digunakanuntuk mempredilsifinancial distress.
e. Credit Cycle Index
Kim (1999,dalam Tsai dan Chang,2010) mengembangfian
credit cycle index
dengan menggunakan faktor-faktor makro ekonomi untuk menentukan
indikator cutoff darifinancial distress.Hasil penelitianTsai dan Chang(2010)
menunjukkanbahwa credit cycle index dapat meningkatkankinerja indikator
cutoff untuk memprediksifinancial distress. Model ini dapat memprediksi
Jinancial distress,terutamadi pasarnegaraberkembang.Secarateoritis, credit
cycle indexnegatifmenunjukkanresesiekonomi(Tsai danChang,2010).
f. Artifieial Neural Networla
Gholizadehet al. (2011) memprediksikesulitankeuanganperusahaan
dengan
menggunakan artificial neural networks dan faktor internal yang
mempengaruhi perusahaan (variabel keuangan mikro). Hasil penelitian
Gholizadeh et al. (2011) menunjukkan bahwa penggunaanfaktor mikro
ekonomi dapat memainkan peran penting dalam memprediksi /inancial
distress. Artificial neural networlu digunakan dalam berbagai kebutuhan
seperti sistemmiliter, peralatanrumah tanggaotomatis,perbankan,elektronik,
industri, pertahanan,kesehatan,audio dan video, robot, telekomunikasi,dan
sistem hansportasi.Artificial neural networksini menjadi populer di masa
depan dengan menggunakan komputer kecepatan tinggi dan komputasi
algoritmayang belajarlebih cepat(Gholizadehetal.,20ll).
g. Prediksimelalui Opini Auditor Independen
Auditor independenpadatahappenyelesaian
audit, harusmelakukanevaluasi
going
terhadap
concernperusahaan.Jika terdapatkeraguanatasgoing conceru
perusahaan, maka auditor tidak bisa memberi pendapat wajar tanpa
pengecualian,melainkanpendapatwajar tanpapengecualiandenganparagraf
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penjelas atau tidak memberikanpendapat.Dari membacalaporan audit, para
'stakeholder
dapat memprediksi kondisi perusahaan apakah mengalami
yang akan mengarahpadakebangkrutan.Kennedydan Shaw
distress
financial
(1991) menemukanbahwa opini auditor merupakanvariabelyang signifikan
dalam memprediksifinancial distress.Tsai et al. (2009)juga meneliti opini
auditoruntuk memprediksifinancial distress.
Machine(SVM)
h. RoughSetTheoryGST) danSupportVector
Yu et al. (2011) melakukanprediksifinancial distress denganmenggunakan
integrated model o/RST dan support vector machine (SVIO dalam rangka
peringatandini dan metodeyang lebih baik meningkatkanakurasiprediksi.
RST dan SVM merupakanalat yang bisa meningkatkanakurasi prediksi dari
financial distress.RST adalahkerangkakerja formal untuk menemukanfakta
dari data yang tidak sempuma(Walczakdan Massart,1999,dalamYu et al.,
2011),yang diperkenalkanoleh Pawlak (1991),dan telah berhasilditerapkan
untnk reduksi data,ekstraksiaturan,data mining dangranularity computation.
SVM berdasarkanteori pembelajaranstatistik, di mana peneliti dapat secara
efeltif mengklasifikasikandatake kelasyang berbeda.
6. Dampak d*i Financial Distress
Ketika manajemen perusahaanyang go public mengumumkan bahwa
mereka sedangmengalamikondisi financial distress,maka pasar modal akan
bereaksi. Almilia (2006) meneliti tentang reaksi pasar setelah perusahaan
melakukan pengumumanfinancial distress.ALnilia menguji abnormal return
perusahaanpascapengumuman
financial distress.Hasilnya pelaku pasarmodal
bereaksiterhadappengumumanJinancial distress tersebut.
Kondisi financial distressmerupakankondisi yang tidak diinginkan oleh
berbagai pihak. Jika terjadi financial distress,maka investor dan laeditor akan
cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi atau memberikan pinjaman
pada perusahaantersebut.Stakeholder akancenderungbereaksi negatif terhadap
kondisi ini. Oleh karena itu, manajemenperusahaanharus segera mengambil
tindakan untuk mengatasimasalahfinancial distressdan mencegahkebangkutan.
Kwon dan Wild (1994) menemukanbahwafinancial distresssecarasignifikan
terkait dengan informativeness laporan tahunan. Hasil penelitian tersebut
menunjukkanbahwa pemegangsahamberealsi terhadaplaporan tahunantersebut
secarasignifikan yang bisa dilihat melalui harga sahamdan reaksi tersebutlebih
besaruntuk dua tahun sebelurn,dan tahun pada saat teqadinyafinancial distress
dibandingkandenganperiode sebelumtegadinyafinancial distress.
7. Solusi untuk Perusahaanyang Mengalami Financial Distress
Kondisi Jinancial distress memberikan dampak buruk bagi perusahaan
karena kepercayaaninvestor dan kreditor serta pihak ekstemal lainnya. Oleh
karena itu, manajemenharus melakukantindakan untuk dapat mengatasikondisi
yang
linancial distress dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Perusahaan
yang
sehingga
negatif
kas
arus
memiliki
mengalami/inancial distressbiasanya
merekatidak bisa membayarkewajibanyangjatuh tempo. Ada2 solusiyang bisa
mempunyaiaruskasnegatif(Pustylnick,2012),yaitu:
diberikanjika perusahaan
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a. Restrukturisasiutang
Manajemen bisa melakukan restrukturisasi hutang yaitu mencoba meminta
perpanjanganwaktu dari kreditor untuk pelunasanhutang hingga perusahaan
mempunyaikas yang cukup untuk melunasihutangtersebut.
b. Perubahandalammanajemen
Jika memangdiperlukan, perusahaanmungkin harus melahrkan penggantian
manajemendengan orang yang lebih berkompeten.Dengan begitu, mungkin
saja kepercayaanstakeholder bisa kembali pada perusahaan.Hal ini untuk
menghindari larinya investor potensial perusahaanpada kondisi financial
distress.
Simpulan
Financial distressmerupakankondisi yang menunjukkantahappenurunan
dalamkondisi keuanganperusahaanyang tedadi sebelumterjadinya kebangkrutan
ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan
pgrusahaanatau insolvensi. Kebangkrutan sebagaikegagalan diartikan sebagai
kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan.
Financial distress juga bisa didefinisikan sebagaiketidakmampuanperurahaan
untuk membayarkewajiban-kewajlbaifinancial yangtelahjatuh tempo.
Kondisi financial distress dihindari oleh perusahaan karena dapat
mengakibatkankebangkrutanjika manajementidak mampu mengambil tindakan
yang tepat untuk mengatasimasalahkeuanganyang ada. Dari pembahasan,dapat
disimpulkanbeberapahal sebagaiberikut:
a. Financial distressbisa disebabkanoleh beberapahal, antaralain: 1) kesalahan
dalam alokasi sumber daya, 2) struktur keuanganyang salah; 3) tata kelola
yang buruk, dan 4) kondisi makro ekonomi yang buruk.
b. Financial distress merupakanhal yang buruk, banyak pihak di dalam dan di
luar perusahaanyang merasa penting untuk melakukan prediksi tinancial
distress. Pihak-pihak tersebut antara lain: kreditor, investor, pembuat
peraturanataubadanregulator, pemerintah,auditor, dan manajemen.
c. Ada berbagai cara untuk memprediksiJinancial distress, antara lain: l)
analisisrasio keuangan;2) analisisarus kas; 3) prediksi melalui corporate
governanceperusahaan;4) prediksi melalui kondisi makro ekonomi; 5) credit
cycle index; 6) artiJicial neural networks;7) prediksi melalui opini auditor
independen;serta8) rough set theory dansupport vector machine.
d. \inancial distress dapat berdampak buruk bagi perusahaan.Pengumuman
perusahaantentangfinancial distress dapat menimbulkan reaksi pasar modal
di manainvestor kehilangankepercayaankepadaperusahaan.Oleh karenaitu,
manajemen perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk bisa
mengatasimasalahfinancial distressdan mencegahkebangkrutan.
e. Solusi yang bisa dilakukan oleh manajemen perusahaanuntuk mengatasi
financial distress, yaitu: 1) melakukan restrukturisasi hutang; dan 2)
penggantianmanajemenperusahaan.
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