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ABSTRACT

This paper addresses the theoretical foundations of
corporate failure prediction, using the neo-classical
theory of capital structure as a starting point. The pa-
per intends to demonstrate the feasibility of such an
approach in a simple setting, i.e. by using a simple
theoretical model and a limited empirical analysis. A
model of optimal capital structure is constructed and
rewritten as a model of default probability. Its empirical
implications are derived and tested on a sample of In-
donesian data. It is concluded that this approach clearly
has its limitations, but also that it may be a valuable
contribution compared to the multitude of theory-less
empirical studies and a useful alternative to the default
theory.

Keywords: default probabilities, capital structure, cor-
porate failure, logistic regression

PENDAHULUAN

Kebangkrutan yang dialami oleh banyak perusahaan
global semakin menegaskan akan pentingnya prediksi
gagal-bayar baik dalam konteks akademis dan aplikasi
riil. Saat ini nampaknya semakin sangat penting saja
urgensi membentuk sistem peringatan dini yang dapat
membantu menghindari perusahaan dalam kondisi
gagal-bayar di satu sisi dan memfasilitasi pemilihan

STRUKTUR MODAL DAN PREDIKSI KEGAGALAN
PERUSAHAAN: TEORI DAN APLIKASI

Rowland Bismark Fernando Pasaribu

ABFI Institute Perbanas Jakarta
E-mail: rowland.pasaribu@gmail.com

emiten untuk dijadikan nominator ketika akan
berinvestasi terhadap perusahaan tersebut di sisi lain.

Penelitian mengenai prediksi gagal-bayar telah
mengalami perjalanan yang cukup panjang sejak awal
dicetuskan  melalui karya Beaver (1966, 1968) dan
Altman (1968). Pendekatan yang ada untuk memprediksi
kegagalan perusahaan sebagian besar adalah aplikasi
teknik klasifikasi statistik (biasanya analisis
diskriminan) terhadap sampel yang terdiri perusahaan
gagal dan non-gagal. Contoh penelitian tersebut telah
dilakukan Deakin (1972) dan Altman et al. (1977).
Setelah itu terjadi pergeseran penggunaan teknik
analisis yakni dengan analisis probit atau logit. Martin
(1977) dan Ohlson (1980) adalah yang pertama dalam
mengaplikasikan teknik ini diikuti oleh Wiginton (1980),
Zmijewski (1984), Zavgren (1985), Aziz dan Lawson
(1989), Lennox (1999), serta Westgaard dan Van der
Wijst (2001). Teknik statistik lainnya yang juga telah
diperkenalkan adalah partisi rekursif (Frydman et.al,
1985); teori katastrophi (Gregory et.al, 1991);
penskalaan multidimensi (Mar Molinero dan Ezzamel,
1991); neural networks (Tam dan Kiang, 1992); model
multinominal logit (Johnsen dan Melicher, 1994);
metodologi bantuan keputusan multi-kriteria
(Zopounidis dan Doumpos, 1999), dan cara penetapan
langsung (Dimitras et al., 1999).

Simpulan umum dari usaha penelitian yang
ekstensif ini terlihat menjadikan tiap studi yang
dilakukan menghasilkan diskriminasi yang beralasan
antara perusahaan yang gagal dan non-gagal, tetapi
juga dan mungkin lebih signifikan bahwa beragam
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penelitian berusaha keras menunjukkan suatu
persetujuan mengenai faktor yang penting untuk
prediksi kegagalan. Faktanya, dapat dikatakan bahwa
kurang lebih 40 tahun penelitian mengenai topik ini
belum berhasil menghasilkan variabel mana dan
mengapa, sebagai prediktor yang baik.
Ketidaksepakatan kesimpulan tersebut tentu saja,
secara parsial dapat ditujukan pada fakta bahwa
penelitian-penelitian tersebut mengacu pada periode,
negara, dan industri yang berbeda-beda. Faktor lainnya
mungkin pada praktiknya, seluruh penelitian tersebut
tidak memiliki kerangka kerja teoritis untuk
mengarahkan usaha penelitian empiris. Dalam ketiadaan
teori yang menyediakan hipotesis yang dapat diuji,
maka hasil empiris harus dievaluasi kualitasnya dan
hanya berharap bahwa muncul suatu pola dari sejumlah
besar hasil empiris. Kondisi seperti ini menimbulkan
persepsi yang kurang elegan dalam positioning topik
penelitian prediksi kegagalan karena tidak memiliki
acuan teori dasar apabila dibanding topik-topik lainnya
dalam ilmu manajemen keuangan.

Penelitian ini mencoba mendirikan tiang
penyanggah teoritis pada prediksi kegagalan dengan
mendayagunakan teori neo-klasik struktur modal
sebagai titik awal. Demikian selanjutnya teori ini
mengikuti pendekatan alternatif yang dibandingkan
model Merton yang telah terkenal didasarkan teori
penetapan harga opsi dan kemudian dielaborasikan k
edalam model KMV. Asal struktur modal yang mendasari
teori gagal-bayar di satu sisi terdapat pada model yang
menghubungkan risiko kejatuhan kepada penilaian
klaim perusahaan  (Gordon, 1971; Scott, 1977; dan Vinso,
1979). Elaborasi yang terakhir dapat ditemukan dalam
Scott (1981). Di sisi lain, teori ini juga terdapat dalam
model struktur modal optimal yang dikembangkan pada
kebangkitan teorema irelevansinya Modigliani-Miller
(Modigliani dan Miller, 1958, 1963), Baxter (1967), Kraus
dan Litzenberger (1973), Scott (1976), dan Kim (1978).

Pada pelaksanaannya, seluruh model struktur
modal optimal menggunakan kondisi gagal-bayar dalam
derivasi struktur modal optimal. Kondisi ini menangkap
esensi keputusan gagal-bayar terjadi pada saat nilai
beragam arus kas yang tersedia untuk perusahaan tidak
memadai untuk melunasi kewajiban utangnya.
Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan teori kepemilikkan
pada struktur modal optimal dalam keseimbangan
komparatifnya sebagai dasar untuk analisis empiris.

Anehnya, model ini jarang, jika sekiranya  ditulis ulang
dan secara tegas menyatakan kemungkinan kegagalan
perusahaan dan karakteristiknya, yaitu bagaimana
model tersebut dipengaruhi oleh faktor penentu
struktur modal optimal. Sejak awal delapan puluhan,
garis penelitian  teoritis ini nampak sepenuhnya lebih
baik dengan opsi yang didasarkan teori default.
Berdasarkan uraian singkat di atas, penelitian ini
bertujuan untuk mengklarifikasi kapasitas dari konsep
teori struktur modal sebagai prediktor probabilitas
kegagalan perusahaan

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Model yang digunakan adalah model struktur modal
optimal periode tunggal. Model ini memungkinkan
ketidaksempurnaan pasar -pajak dan biaya kegagalan-
dan memadai untuk menangkap esensi teori trade-off,
di mana struktur modal optimal ditetapkan sebagai
trade-off antara keunggulan pajak dan ekspektasi biaya
kegagalan. Model ini diadopsi dari teorema Van der
Wijst (1989) yang dielaborasi. Asumsi utama model
adalah  pasar modal diasumsikan tidak berbiaya dan
kompetitif. Pajak laba perusahaan adalah konstan dan
menurut sistem pajak penghasilan yang memungkinkan
deduksi seluruh pembayaran kreditur, termasuk
pembayaran kembali pokok utang dari pajak penghasilan
perusahaan. Meski demikian, tidak terdapat item
pengurangan pajak dan pajak individual. Seluruh pelaku
pasar diasumsikan greedy dan bertindak secara rasional.

Jumlah pendapatan yang dihasilkan perusahaan
diasumsikan tetap, yakni seluruh keputusan investasi
telah dibuat tetapi keputusan pendanaan belum.
Perusahaan hanya menggunakan ekuitas dan utang.
Utang tidak hanya merupakan subyek terhadap risiko
gagal bayar. Investor diasumsikan berposisi netral
terhadap risiko dan memiliki kewajiban terbatas. Dalam
penetapan asumsi ini, arus kas perusahaan hanyalah
sumber dana yang dapat digunakan untuk memenuhi
kewajiban terhadap kreditur. Akibatnya, kalau
kewajiban ini melebihi arus kas perusahaan, maka
terjadi gagal-bayar dan perusahaan mendeklarasikan
kebangkrutan. Oleh karena itu, kondisi kebangkrutan
b adalah:

b = ζ < R (1)

di mana ζ adalah variabel acak yang merepresentasikan
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arus kas perusahaan sebelum bunga dan pajak (EBIT)
dan R adalah pembayaran terhadap kreditur.

Nilai ζ diasumsikan berdistribusi normal dengan
rata-rata µ

x
 dan standar deviasi σ

x
. Kalau di akhir

periode, terjadi kondisi b, para pemilik saham dilindungi
dengan kewajiban terbatas dan tidak menerima apa-
apa. Selanjutnya pemilik saham menerima arus kas
setelah pajak dan bunga. Nilai pada akhir periode, Ye
adalah:

Ye = 0 kalau ζ < b (2)
Ye = (1-τ)(ζ-R) kalau  ζ < b

di mana ô adalah tingkat pajak perusahaan. Untuk in-
vestor risiko-netral keseimbangan nilai ekuitas, Ve

adalah nilai diskonto saat ini pada tingkat suku bunga
bebas risiko, pada ekspektasi Ye, yaitu:

(3)

di mana r adalah tingkat suku bunga bebas risiko.
Nilai kreditur pada akhir periode, Yd diperoleh

dengan cara yang sama. Kalau terjadi kondisi
kebangkrutan, perusahaan dialihkan kepada kreditur
yang berarti kreditur menerima arus kas minus biaya
kegagalan. Terbatasnya nilai kewajiban menghindarkan
kreditur menerima arus kas negatif. Jadi nilai utang pada
akhir periode adalah:

Yd = 0 kalau ζ d” 0
Yd = ζ-B(ζ) kalau 0 < ζ < b (4)
Yd =R kalau ζ > b (b=R)

di mana B(x) adalah jumlah biaya kegagalan sebagai
fungsi pada arus kas ζ.

Nilai keseimbangan hutang adalah present

value dari ekspektasi Yd:

(5)

di mana F adalah probabilitas kegagalan:

Sejak didefinisikan sebagai fungsi kumulasi densitas,
probabilitas kegagalan akan selalu memiliki nilai antara
0 dan 1. Nilai total perusahaan diperoleh dengan
menambahkan Ve dan Vd setelah menyusun ulang
terminologi, yaitu:
.

(6)

Struktur modal optimal dan kapasitas hutang diperoleh
dengan mendiferensiasikan V dan V

d
 dengan mengacu

kepada R:

= (7)

= (8)

di mana B(R) dan f(R) adalah fungsi biaya kegagalan
dan probabilitas kegagalan arus kas. Keduanya
dievaluasi pada titik struktur modal optimal.

Dengan menetapkan persamaan 8 sama dengan
nol, memberikan jumlah utang maksimum kreditur yang
akan dikucurkan, atau kapasitas utang perusahaan.
Persamaan 7 ditetapkan sama dengan nol, memberikan
jumlah hutang yang memaksimalkan nilai perusahaan
yakni struktur modal optimal. Hal ini ditunjukkan bahwa
untuk arus kas berdistribusi normal pada kondisi order
kedua untuk persamaan 7 dan 8 terpenuhi. Karena
tingkat pajak perusahaan t, memiliki nilai antara 0 dan
1, jumlah utang dalam struktur modal optimal adalah
lebih kecil daripada jumlah utang yang akan dicairkan
kreditur. Ini berarti persamaan 8 tidak membatasi jumlah
utang yang dapat diterima perusahaan yaitu struktur
modal optimal tercapai sebelum kapasitas utang.
Perumusan kembali persamaan 7 memberikan
persamaan berikut:

= (9)

Persamaan sisi kiri merepresentasikan nilai saat
ini pada marjin penghematan pajak, sementara di sisi
kanan merepresentasikan nilai saat ini pada marjin biaya
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kegagalan. Oleh karena itu, struktur modal tercapai saat
marjin keuntungan pendanaan utang sama dengan
biaya marjin. Diskusi yang lebih ekstensif dan kalkulasi
detail selanjutnya dapat dilihat pada Van der Wijst
(1989).

Pada penjelasan ini model struktur modal
diformulasi ulang sebagai model probabilitas kegagalan
dan selanjutnya dianalisis. Persamaan 9
merepresentaikan pilihan optimal pada struktur modal
sebagai fungsi tingkat pajak, biaya kegagalan, dan
distribusi kepemilikan arus kas termasuk probabilitas
gagal bayar:

F =  1 − (10)

di mana seluruh variabel telah dijelaskan sebelumnya.
Persamaan 10 merefleksikan konsekuensi

probabilitas gagal bayar pada keputusan untuk
maksimisasi nilai perusahaan dengan menggunakan
struktur modal sebagai instrumennya. Probabilitas
gagal-bayar itu sendiri bukanlah variabel tujuan (untuk
diminimalisir atau dioptimalkan) atau instrumen
langsung. Probabilitas gagal-bayar tentu saja
dimanipulasi secara tidak langsung dengan memilih
tingkat R. Dalam persamaan 10 probabilitas gagal-bayar
tergantung pada tingkat pajak, biaya kegagalan, dan
distribusi kepemilikan arus kas.

Untuk menganalisis model, selanjutnya
dikalkulasi perbandingan statisnya. Ini menunjukkan
pengaruh pada probabilitas gagal-bayar, F terhadap
perubahan dalam variabel di model. Komparasi statis
pada model dideskripsikan berikut di mana beberapa
kalkulasi yang lebih detail ditambahkan, yaitu:
Probabilitas gagal bayar, F, tergantung pada ukuran
hutang dengan cara berikut:

(11)

Karena f(R), tingkat pajak perusahaan, biaya
kegagalan, varian arus kas, dan derivasi pertama pada
biaya kegagalan semuanya adalah positif (persamaan
11) akan negatif kalau ì

x
 e” R. Tanda tersebut

tergantung pada ukuran relatif variabel lainnya dan tidak
dapat ditentukan secara definitif. Hal ini berarti

pengaruh leverage terhadap probabilitas gagal-bayar
tidak dapat ditentukan secara definitif dan dalam
rentang yang dapat ditentukan secara definitif
pengaruhnya karena keduanya bertentangan terhadap
prediksi kebijaksanaan konvensional.

Perubahan pada F terkait dengan perubahan
dalam tingkat pajak adalah:

(12)

Kedua biaya kegagalan, yakni f(R) dan ô, tingkat
pajak perusahaan adalah positif. Hal ini berarti suatu
kenaikan dalam tingkat pajak akan meningkatkan
probabilitas gagal-bayar. Hal tersebut membuat
pendanaan utang lebih menarik marjin, akan mengarah
pada semakin besarnya jumlah utang dalam struktur
modal optimal dan probabilitas gagal-bayar yang
semakin tinggi.
Derivasi F terkait dengan biaya kegagalan, yaitu:

(13)

karena f(R) dan ô keduanya positif, maka persamaan 13
menjadi negatif. Di mana kenaikan dalam biaya
kegagalan membuat pendanaan utang kurang menarik
marjin. Hal ini akan mengarah pada semakin kecilnya
jumlah utang dalam struktur modal optimal serta
mengurangi probabilitas gagal-bayar. Perubahan dalam
standar deviasi arus kas akan mempengaruhi
probabilitas gagal bayar sebagai berikut:

(14)

kompleks, f(R), B(R), ô dan óx, ketiganya adalah positif.
Jadi persamaan dalam bagian kudrat akan menentukan
tanda pada persamaan 14 dan dibatasi hanya sampai:

ó²x – (R- ì
x
)² < 0 kalau R- ì

x
 > óx

= 0 kalau R- ì
x
 = óx (15)

> 0 kalau R- ì
x
 < óx

Oleh karena itu, komparasi statis pada standar
deviasi arus kas tergantung pada perbedaan antara
ekspektasi earning dan kewajiban hutang, lebih besar
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atau lebih kecil daripada standar deviasi earning.
Perubahan pada ekspektasi arus kas mendatang, ì

x
,

pada F adalah:

kalau ì
x
 > R  (16)

= 0 kalau ì
x
 = R

< 0 kalau ì
x
 < R

Oleh karena f(R), biaya kegagalan B(R), tingkat
pajak, dan varian arus kas semuanya positif, tanda
persamaan 6 tergantung pada hubungan antara
ekspektasi arus kas dan ukuran utang. Komprasi statis
pada model probabilitas gagal-bayar diringkas pada
Tabel 1 Berikut ini:

Tabel 1
Pengaruh Variabel dalam Model Terhadap

Probabilitas Gagal-Bayar

Ekspektasi Penngaruh
Kompaasi Statis terhadap F

R, Hutang Positif atau tidak ditentukan
t, Tingkat Pajak Positif.
B(R ), Biaya Kegagalan Negatif
ó, St.Dev Arus Kas Positif atau Negatif
ì,  Ekspektasi Arus Kas Positif atau Negatif

Aspek yang sangat menarik perhatian pada
Tabel 1 adalah tidak hanya struktur modal atau distribusi
kepemilikan arus kas (ekspektasi dan varian) memiliki
pengaruh secara langsung terhadap probabilitas gagal-
bayar. Simpulan yang dapat dikomparasi tercapai dalam
analisis statis komparatif menyangkut model struktur
modal optimal (probabilitas gagal bayar memiliki
pengaruh yang ambigu atas struktur modal optimal,
Van der Wijst, 1989). Hal ini menantang kebijaksanaan
konvensional peningkatan probabilitas gagal-bayar,
ceteris paribus, dengan varian arus kas dan leverage

dan penurunan dengan ekspektasi arus kas.
Karenanya, tidaklah logis menyusun asumsi mengenai
R, ì

x
, dan ó

x
 yang membawa seluruh komparatif statis

sejalan dengan kebijakan konvensional. Jika leverage

dan ekspektasi arus kas memiliki efek kebijakan-
konvensional, maka harus diasumsikan bahwa ì

x
 <R.

Tetapi hal ini akan memberikan varian arus kas pengaruh
yang negatif yang bertentangan dengan kebijakan-
konvensional. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
menentukan apakah ambiguitas yang berasal dari akhir
distribusi yang ekstrim atau pusat area tersebut. Saat
ini, penelitian hanya dapat merumuskan hipotesis untuk
tarif pajak dan biaya kegagalan yang dihipotesakan
memiliki respon positif dan efek negatif atas probabilitas
gagal-bayar.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Adapun pengambilan sampel menggunakan
metode judgment sampling, yaitu pemilihan sampel
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu emiten dari
jenis industri dasar dan kimia, aneka industri, industri
barang konsumsi, industri perdagangan. Perusahaan
yang sahamnya selalu terdaftar dan aktif
diperdagangkan di BEI minimal sejak tahun 2002 serta
selalu menyajikan informasi keuangan selama periode
pengamatan (Siagian, 2000). Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk periode
tahun 2002-2006, yang diperoleh dari www.jsx.co.id.

Dalam melakukan klasifikasi awal pada kategori
gagal dan non-gagal, penelitian ini menggunakan
asumsi yang telah banyak digunakan dalam literatur
terdahulu prediksi kegagalan perusahaan. Adapun
asumsi tersebut adalah variabel binari, masing-masing
bernilai 1 (non-gagal) kalau persyaratan kondisi
terpenuhi dan 0 (gagal) apabila sebaliknya; laba
sebelum hak minoritas atas laba bersih anak
perusahaan, positif; arus kas operasional, positif;
perubahan ROA, positif;  arus kas operasional melebihi
laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak
perusahaan; perubahan leverage (utang jangka
panjang/total aktiva) negatif;  perubahan likuiditas,
positif;  perubahan gross margin ratio (1 – COGS/
penjualan) positif;  perubahan dalam turnover,
(penjualan/total aktiva) positif; dan perusahaan memiliki
arus kas operasional dari penjualan saham positif.

Banyak variabel dalam model teoritis mengacu
pada nilai ekspektasi mendatang yang tidak dapat
diukur secara langsung. Oleh karena itu, digunakan
variabel proksi empiris yang diambil dari data akuntansi
yang tersedia. Variabel proksi yang digunakan dalam
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analisis adalah utang: DTA; pajak: TAX/EBIT;
ekspektasi arus kas (ìx); CF = (net profit + deprecia-
tion)/ total assets; standar deviasi arus kas (óx): dan
biaya kegagalan B(x) :  diaproksimasi dengan ukuran
perusahaan (ln(sales).

Oleh karena variabel tersebut adalah
transformasi ini secara langsung dari angka-angka
akuntansi maka tidak memerlukan banyak diskusi
mengenainya. Variabel arus kas dan leverage
dimasukkan dalam analisis tanpa hipotesis yang tegas
atau eksplisit mengenai pengaruhnya. Tarif pajak
dihipotesiskan berhubungan positif terhadap
probabilitas gagal-bayar. Biaya kegagalan biasanya
diasumsikan berhubungan terbalik terhadap ukuran
perusahaan, yaitu biaya kegagalan sebagai bagian dari
nilai perusahaan yang mengurangi ukuran perusahaan.
Di dalam model penelitian ini, biaya kegagalan
berpengaruh negatif terhadap probabilitas gagal-bayar.
Oleh karena itu, hal ini mengarahkan pada hipotesis
bahawa ukuran perusahaan berhubungan positif
terhadap probabilitas gagal-bayar.

Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kondisi kegagalan perusahaan
sebagai variabel kategori; 0 untuk perusahaan yang
mengalami kegagalan dan 1 untuk perusahaan non-
gagal. Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rasio keuangan dari utang, pajak,
ekspektasi arus kas, standar deviasi arus kas, dan biaya
kegagalan.

Dalam penelitian untuk melihat apakah variabel
bebas X berpengaruh terhadap variabel tidak bebas Y
yang berbentuk kategori, model logistik yang digunakan
adalah:

atau

logit P(X) = á+ÓâiXi

dimana Y = 1 jika kejadian yang diamati sebagai variabel
tidak bebas dan variabel Xi sebagai variabel bebas.

Untuk uji keberartian/kecocokan model
digunakan uji statistik Hosmer dan Lemeshow dengan
hipotesis:
Ho = Tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi

prediksi dan klasifikasi observasi.
Ha = Terdapat perbedaan nyata antara klasifikasi

prediksi dan klasifikasi observasi.
dengan kriteria tolak Ho untuk á yang ditetapkan jika

05.01,
2. 45 4 ("" knsig

Ho = Koefisien regresi tidak signifikan
Ha = Koefisien regresi signifikan.
dengan kriteria tolak Ho untuk á yang ditetapkan jika

HASIL PENELITIAN

)(1

1
)(),,,1( 21 iXi
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XPXXXYP k 64 7 " 

###  

Industri
Aneka Industri Dasar Barang Industri

Sampel Keseluruhan Industri dan Kimia Kunsumsi Perdagangan

Model 1 0.000 0.005 0.638 0.337 0.000
Model 2 0.363 0.274 0.708 0.745 0.856
Model 3 0.866 0.978 0.582 0.496 0.634
Model 4 0.296 0.118 0.038 0.201 0.142
Model 5 0.500 0.021 0.083 0.885 0.240
Model 6 0.283 0.554 0.703 0.726 0.170
Model 7 0.347 0.154 0.550 0.389 0.414
Model 8 0.197 0.291 0.217 0.261 0.650
Model 9 0.558 0.389 0.466 0.089 0.286

Tabel 2
Hasil Uji Signifikansi Simultan
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Pembahasan detail dilakukan berdasarkan hasil uji
signifikansi simultan model dalam mendikriminasi
sampel. Berdasarkan sampel data agregat, hanya dua
model yang terbukti signifikan perihal penggunaan
konsep struktur modal terhadap prediksi kegagalan
perusahaan, yaitu model 1 (sig.H&L= 0.000) dan model
8 (sig.H&L= 0.044). Sementara untuk sampel aneka in-
dustry, model 1 (sig.H&L= 0.005) dan model 5
(sig.H&L= 0.021). Pada industri dasar dan kimia hanya
model 4 (sig.H&L= 0.038) yang signifikan, begitu juga
dengan industri perdagangan, hanya model 1
(sig.H&L= 0.000) yang terbukti signifikan. Sementara
untuk industri barang konsumsi tidak satupun model
yang ada memiliki pengaruh signifikan. Hal ini berarti
konsep struktur modal tidak berpengaruh signifikan
dalam mengidentifikasi kegagalan perusahaan.

Berdasarkan nilai koefisien Nagelkerke dapat
diketahui kemampuan konsep struktur modal
menjelaskan variasi model yang terbentuk. Berdasarkan
Tabel 3 dapat diketahui bahwa model 1 memiliki nilai
tertinggi baik secara klasifikasi industri atau diantara
model yang ada. Secara data agregat, rentang nilai
nagelkerke berkisar 1,34%-32,85%. Pada aneka industri
rentang nilai ini 9,7%-66,07%. Pada industri dasar dan
kimia nilai koefisien berkisar antara 1,21%-73,53%. Pada
industri barang konsumsi 1,36%-41%. Pada industri

perdagangan, rentang nilai Nagelkerke berkisar antara
1,59%-64,15%.

Tabel 4 berisikan data daya klasifikasi model
yang terbentuk. Daya klasifikasi ini adalah kemampuan
model dalam mengklasifikasi secara benar sampel
penelitian yang digunakan. Dilihat baik secara
pendekatan industri atau jumlah model yang ada, dapat
diketahui bahwa model 1 superior pada keduanya.  Hal
ini berarti penggunaan kriteria laba sebelum hak
minoritas atas laba bersih anak perusahaan sebagai
klasifikasi awal kegagalan perusahaan dengan konsep
struktur modal memiliki reliabilitas yang cukup memadai
secara statistik. Namun apabila dilihat berdasarkan
pendekatan industri, nilai maksimal daya klasifikasi
seluruh model yang terbentuk terdapat pada aneka
industri (meski signifikansi simultan hanya model 1 dan
model 5).

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil uji parsial dilakukan mengacu pada
model yang signifikan secara simultan, yaitu pada
keseluruhan industri (model 1); aneka industri (model
1 dan model 5); industri dasar dan kimia (model 4) dan;
industri perdagangan (model 1). dan industri secara
keseluruhan.

Industri Industri
Keseluruhan Aneka Dasar Barang Industri

Sampel Industri Industri dan Kimia Kunsumsi Perdagangan

Model 1 32.85% 66.07% 73.53% 41.00% 64.15%
Model 2 8.80% 27.88% 4.84% 34.48% 13.58%
Model 3 1.34% 10.67% 3.07% 10.05% 1.59%
Model 4 3.73% 9.70% 17.53% 1.36% 11.78%
Model 5 4.91% 11.15% 10.53% 7.26% 4.50%
Model 6 8.78% 21.08% 9.34% 15.85% 8.72%
Model 7 4.69% 11.94% 7.44% 12.43% 3.14%
Model 8 2.28% 26.23% 6.73% 7.68% 2.31%
Model 9 6.59% 23.00% 1.21% 13.33% 6.38%

Tabel 3
Koefisien Nagelkerke
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Tabel 5
Uji Parsial Industri Agregat - Model 1

Variabel Independen B Sig.

DTA -2.00403 0.000
TxEBIT 0.010984 0.508
CF 6.309301 0.000
STDEV_CF 1.6E-06 0.311
Bx 0.378749 0.000
Constant -3.59989 0.001
Sig. Hosmer & Lemeshow Test 0.000
Nagelkerke 0.328491

Daya Klasifikasi ΣΣΣΣΣ Observasi %

Gagal 97 54.19
Non-Gagal 361 95.76
Total 458 82.37

Nilai Nagelkerke model 1 ini sebesar 0,3285 yang
berarti variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar
32,85%. Secara keseluruhan model ini memiliki daya
klasifikasi sebesar 82,37%. Berdasarkan nilai Nagelkarke
tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan laba
sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
yang digunakan belum cukup memadai dalam
menjelaskan variasi kegagalan perusahaan yang akan
terjadi, meski model yang terbentuk memiliki daya
klasifikasi yang tinggi bila dikaitkan dengan struktur
modal emiten. Secara parsial, kecuali penyimpangan

arus kas dan pajak variabel lainnya berpengaruh
signifikan terhadap probabilitas kegagalan perusahaan.
Tetapi dalam hal ini hasil empiris menunjukkan bahwa
biaya kegagalan (Bx) ternyata berpengaruh signifikan
positif terhadap probabilitas kegagalan perusahaan.
Dengan kata lain, semakin tinggi prediksi biaya
kegagalan yang dihasilkan, ceteris paribus

mengindikasikan probabilitas kegagalan yang juga
tinggi. Sementara leverage berpengaruh signifikan
negatif terhadap probabilitas kegagalan. Dengan kata
lain, semakin tinggi leverage yang dimiliki emiten,
ceteris paribus justru semakin rendah probabilitas
kegagalannya. Berdasarkan pendekatan laba sebelum
hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan daya
klasifikasi model yang terbentuk mengklasifikasikan
secara benar emiten gagal sebesar 54,2% dan
perusahaan non-gagal sebesar 95,76% .

Nilai Nagelkerke untuk model 1 ini sebesar
0,6606 yang berarti variabilitas variabel dependen yang
dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen
sebesar 66,06%. Secara keseluruhan model ini memiliki
daya klasifikasi sebesar 87,5%. Berdasarkan nilai
Nagelkarke tersebut dapat dikatakan bahwa
penggunaan laba sebelum hak minoritas atas laba bersih
anak perusahaan yang digunakan sebagai diskriminator
awal belum cukup memadai dalam menghasilkan
kemampuan menjelaskan variasi kegagalan perusahaan
yang akan terjadi pada emiten aneka industri, meski
model prediksi yang terbentuk memiliki daya klasifikasi
yang tinggi. Secara parsial, hanya arus kas operasional

Industri
Aneka Industri Dasar Barang Industri

Sampel Keseluruhan Industri dan Kimia Kunsumsi Perdagangan

Model 1 82.37 87.50 88.13 84.82 92.22
Model 2 72.12 74.04 72.50 83.93 70.56
Model 3 67.81 75.96 64.38 69.64 66.67
Model 4 64.75 70.19 68.13 58.93 66.67
Model 5 72.30 82.69 71.25 81.25 62.22
Model 6 58.09 69.23 60.63 61.61 58.89
Model 7 59.71 71.15 65.00 62.50 56.11
Model 8 62.59 75.96 65.63 63.39 57.78
Model 9 65.29 69.23 66.88 58.93 64.44

Tabel 4
Daya Klasifikasi Model (%)
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Model 1 Model 5
Variabel Independen B Sig. Variabel Independen B Sig.

DTA -2.31 0.168 DTA -1.61 0.208
TxEBIT 0.44 0.428 TxEBIT -0.45 0.044
CF 32.08 0.000 CF 0.78 0.814
STDEV_CF 0.00 0.115 STDEV_CF 0.00 0.476
Bx 0.07 0.835 Bx -0.22 0.420
Constant -1.13 0.802 Constant 5.17 0.143
Sig. Hosmer & Lemeshow Test 0.005 Sig. Hosmer & Lemeshow Test 0.021
Nagelkerke 0.6606 Nagelkerke 0.1115302

Daya Klasifikasi Ó Observasi % Daya Klasifikasi Ó Observasi %

Gagal 41 87.23 Gagal 1 5.26
Non-Gagal 50 87.72 Non-Gagal 85 100.00
Total 91 87.50 Total 86 82.69

Tabel 6
Uji Parsial Model Aneka Industri

yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas
kegagalan perusahaan. Berdasarkan pendekatan laba
sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
daya klasifikasi model yang terbentuk
mengklasifikasikan secara benar emiten gagal sebesar
87,23% dan perusahaan non-gagal sebesar 87,22%.

Nilai Nagelkerke untuk model 5 sebesar 0,1115
yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar
11,15%. Secara keseluruhan model ini memiliki daya
klasifikasi sebesar 82,69%. Berdasarkan nilai Nagelkarke
tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan laba
sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan
yang digunakan sebagai diskriminator awal yang
digunakan belum cukup memadai dalam menghasilkan
kemampuan menjelaskan variasi kegagalan perusahaan
yang akan terjadi pada emiten aneka industri, meski
model yang terbentuk memiliki daya klasifikasi yang
tinggi. Secara parsial, hanya biaya kegagalan (Bx) yang
berpengaruh signifikan negatif terhadap probabilitas
kegagalan perusahaan. Dengan menggunakan
pendekatan perubahan leverage sebagai indikasi
kegagalan perusahaan, semakin tinggi prediksi biaya
kegagalan yang dihasilkan, ceteris paribus justru
menekan probabilitas kegagalan perusahaan.
Berdasarkan pendekatan perubahan leverage, daya
klasifikasi model yang terbentuk mengklasifikasikan
secara benar emiten gagal sebesar 5,26% dan

perusahaan non-gagal sebesar 100% atau secara
agregat memiliki daya klasifikasi sebesar 82,69%.

Tabel 7
Uji Parsial Industri Dasar dan Kimia

Model 4
Variabel Independen B Sig.

DTA 0.48 0.445
TxEBIT 0.02 0.863
CF -6.96 0.005
STDEV_CF -0.00001 0.110
Bx 0.16 0.433
Constant -0.98 0.712
Sig. Hosmer & Lemeshow Test 0.038
Nagelkerke 0.17533

Daya Klasifikasi ΣΣΣΣΣ Observasi %

Gagal 13 25.00
Non-Gagal 96 88.89
Total 109 68.13

Nilai Nagelkerke untuk model 4 sebesar 0,1753
berarti variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar
17,53%. Secara keseluruhan model ini memiliki daya
klasifikasi sebesar 68,13%. Berdasarkan nilai Nagelkarke
tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan komparasi
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arus kas operasional terhadap laba sebelum hak
minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang
digunakan belum cukup memadai dalam menghasilkan
kemampuan menjelaskan variasi kegagalan perusahaan
yang akan terjadi pada emiten industri dasar dan kimia.
Secara parsial, hanya arus kas operasional yang
berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kegagalan
perusahaan. Berdasarkan pendekatan komparasi arus
kas operasional terhadap laba sebelum hak minoritas
atas laba bersih anak perusahaan daya klasifikasi model
yang terbentuk mengklasifikasikan secara benar emiten
gagal sebesar 25% dan perusahaan non-gagal sebesar
88,89%.

Tabel 8
Uji Parsial Industri Perdagangan

Model 1
Variabel Independen B Sig.

DTA 0.27 0.745
TxEBIT 0.01 0.450
CF 35.07 0.000
STDEV_CF 0.00 0.639
Bx 0.27 0.085
Constant -3.30 0.092
Sig. Hosmer & Lemeshow Test 0.000
Nagelkerke 0.6415

Daya Klasifikasi  Observasi %

Gagal 39 76.47
Non-Gagal 12 98.45
Total 51 92.22

Nilai Nagelkerke untuk model 1 sebesar 0,6415
berarti variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar
64,15%. Secara keseluruhan model ini memiliki daya
klasifikasi sebesar 64,15%. Berdasarkan nilai Nagelkarke
tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan indikator
laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak
perusahaan sebagai diskriminator awal cukup memadai
dalam menghasilkan kemampuan menjelaskan variasi
kegagalan perusahaan yang akan terjadi pada emiten
industri perdagangan, hal ini juga ditunjukkan oleh
tingginya daya kalsifikasi model. Secara parsial, hanya
arus kas operasional yang berpengaruh signifikan

terhadap probabilitas kegagalan perusahaan.
Berdasarkan pendekatan laba sebelum hak minoritas
atas laba bersih anak perusahaan daya klasifikasi model
yang terbentuk mengklasifikasikan secara benar emiten
gagal sebesar 76,47% dan perusahaan non-gagal
sebesar 98,45%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan sembilan pendekatan yang digunakan
sebagai model klasifikasi awal, kriteria laba sebelum
hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan terbukti
superior dalam mengidentifikasi probabilitas kegagalan
emiten dihubungkan dengan struktur modalnya.
Berdasarkan perhitungan empiris, secara parsial
variabel arus kas memang terbukti memiliki pengaruh
yang fleksibel (negatif dan positif). Demikian juga
halnya dengan variabel struktur modal yang lain juga
tidak memiliki pengaruh absolut tertentu terhadap
probabilitas kegagalan. Implementasi konsep terhadap
data beberapa industri bertujuan menunjukkan adanya
variasi pada struktur modal emiten yang secara tidak
langsung mencirikan karakteristik industri itu sendiri.
Hal inilah yang menjadi kemungkinan timbulnya tanda
positif dan negatif pada tiap koefisien variabel struktur
modal.

Saran

Walau secara empiris terkesan kontradiksi dengan
semangat teori struktur modal, bukan berarti teori
tersebut tidak berlaku di Indonesia karena hasil
perhitungan statistik banyak menggunakan simplifikasi
fakta yang ada, di sisi lain konsep teoritis penelitian
juga masih belum memadai dalam penggunaan asumsi-
asumsinya. Oleh karena itu, untuk penelitian
selanjutnya dapat dikembangkan konsep teoritis
struktur modal perusahaan pada proksi lainnya yang
relevan sebagai prediktor kegagalan perusahaan,
misalnya proksi distribusi informasi yang diasumsikan
seluruh pelaku pasar sama seperti apa yang dimiliki
internal emiten, seberapa besar asimetris informasi yang
terjadi, aksi korporat yang dilakukan dalam
mengkomunikasikan kualitas dan nilai perusahaan, dan
lain-lain.
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