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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pertimbangan solvabilitas perusahaan 

merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam permohonan pailit berkaitan 

dengan fungsi dari pranata kepailitan yakni sebagai solusi penyelesaian masalah 

utang-piutang karena mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan berjalannya 

waktu, kepailitan justru digunakan semata-mata sebagai alat untuk semudah-

mudahnya melakukan penagihan utang terhadap debitor. Hal ini dikarenakan 

belum diaplikasikannya ketentuan solvabilitas sebagai indikator keadaan insolven 

(tidak mampu membayar utang) dalam UU 37/2004. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah pemahaman yang 

lengkap mengenai pertimbangan solvabilitas perusahaan sebagai dasar 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara pailit dan untuk menjawab dua 

rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, yakni apakah solvabilitas 

perusahaan dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menolak permohonan 

pailit dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan peradilan yang 

mempertimbangkan solvabilitas perusahaan debitor dalam memutus perkara pailit. 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

statute approach, comparative approach dan case approach. Statute approach 

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, dalam hal ini adalah UU 37/2004. Comparative approach adalah 

pendekatan dengan melakukan perbandingan-perbandingan dengan beranjak pada 

pandangan dan pengaturan beberapa segi hukum kepailitan yang berlaku dan 

diterapkan di berbagai Negara seperti Australia, Inggris, dan Prancis. Case 

Approach adalah pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus-kasus yang 

termaktub dalam putusan-putusan kepailitan PT AJMI, PT Prudential, Total 

Indonesie, dan PT Dirgantara.  

 Berdasarkan analisa terhadap dua rumusan masalah, maka didapatkan hasil 

bahwa solvabilitas dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menolak 

permohonan pailit berdasarkan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang 

berkekuatan hukum tetap dan doktrin-doktrin dari para sarjana dan ahli. Terhadap 

beberapa kasus yang terjadi masih ada inkonsistensi hakim dalam menilai 

solvabilitas perusahaan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan kepailitan. 
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