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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Financial Distress 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi 

masalah kesulitan keuangan. Platt dan Platt (2002) dalam Almilia dan Kristijadi 

(2003) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Perusahaan yang 

mengalami financial distress dapat dikatakan sedang berada dalam keadaan yang 

sangat sulit, bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan. Terdapat perbedaan 

dalam mengartikan kondisi financial distress pada penelitian terdahulu dan 

perbedaan ini tergantung pada cara mengukurnya. 

Platt dan Platt (2002) dalam Hanifah (2013) menyatakan bahwa untuk 

menentukan apakah suatu perusahaan sedang berada dalam kondisi financial 

distress dapat menggunakan berbagai indikator. Hofer (1980) dan Whitaker 

(1999) mendefinisikan kondisi financial distress jika perusahaan mengalami laba 

operasi bersih negatif. Lau (1987) dan Hill et al. (1996) mengklasifikasikan 

perusahaan mengalami financial distress apabila ada pemberhentian tenaga kerja 

dan tidak membagikan dividen. McCue (1991) mendefinisikan financial distress 

sebagai arus kas negatif. Asquith et al. (1994) mengukur financial distress 

menggunakan interest coverage ratio. Wilkins (1997) menyatakan bahwa 

perusahaan mengalami financial distress apabila melakukan pelanggaran teknis 

dalam hutang dan diprediksikan akan mengalami kebangkrutan pada masa 
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mendatang. Elloumi dan Gueyie (2001) menyatakan perusahaan mengalami 

financial distress jika memiliki earning per share (EPS) negatif. 

Lizal (2002) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan 

menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab 

Kesulitan Keuangan, yaitu : 

a. Neoclassical Model 

Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. 

Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran 

aset yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan 

laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur profitabilitas) dan 

liabilities/assets. 

b. Financial Model 

Campuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity 

constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan 

dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi ia harus bangkrut juga 

dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna 

dan struktur modal menjadi pemicu utama kasus ini. Model ini mengestimasi 

kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator kinerja seperti 

turnover/total assets, revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock 

turnover, receivables turnover, cash flow/ total equity, debt ratio, cash                                                                                                             

flow/(liabilities-reserves), current ratio, acid test, current liquidity, short term 

assets/daily operating expenses, gearing ratio, turnover per employee, 
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coverage of fixed assets, working capital, total equity per share, EPS ratio, 

dan sebagainya. 

c. Corporate Governance Model  

Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan 

yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong 

perusahaan keluar dari pasar sebagai akibat dari masalah tata kelola 

perusahaan yang belum terpecahkan. Model ini mengestimasi kesulitan 

dengan informasi kepemilikan. Kepemilikan berhubungan dengan struktur 

tata kelola perusahaan dan goodwill perusahaan. 

Financial distress bisa dimulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek), 

yang merupakan kesulitan keuangan paling ringan, sampai ke pernyataan 

kebangkrutan, yang merupakan kesulitan keuangan yang paling berat. Altman 

(2006) menyatakan bahwa secara umum terdapat beberapa kondisi dari 

perusahaan yang mengalami financial distress, yaitu : 

1. Economic Failure 

Economic failure merupakan keadaan ekonomi yang menyebabkan 

pendapatan perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya 

modal. Perusahaan yang mengalami economic failure dapat meneruskan 

operasinya apabila investor dan kreditur berkeinginan untuk menambah 

modal. Apabila tidak ada tambahan modal, perusahaan akan menggunakan 

aset yang ada terlebih dahulu dan tidak penggantian, sehingga mengakibatkan 

perusahaan akan terancam tutup.  
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2. Bussines Failure 

Business failure merupakan kondisi dimana tingkat pengembalian 

(return) yang berada pada level yang rendah atau bahkan negatif. Kondisi ini 

disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian operasional secara terus 

menerus, sehingga nilai pasar dari perusahaan akan mengalami penurunan. 

Sehingga apabila perusahaan tersebut tidak mampu untuk memperoleh 

pengembalian yang lebih besar dari biaya modalnya maka perusahaan 

tersebut akan mengalami kegagalan (failure). 

3. In Default 

Suatu  perusahaan  berada  dalam kondisi in default apabila melanggar  

jangka  waktu  perjanjian  hutang  (terms of loan agreement). Terdapat dua 

istilah yang berbeda dalam kondisi ini, yaitu : 

a. Technical Default 

Kondisi ini terjadi jika perusahaan melanggar perjanjian pinjaman. 

Technical default tidak selalu mengarah pada kondisi pailit, karena 

perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya bila 

perusahaan melakukan negosiasi kembali dengan kreditur. 

b. Payment Default 

Perusahaan dinyatakan berada dalam kondisi payment default jika gagal 

memenuhi kewajiban membayar bunga maupun pokok pinjaman dan  

terlambat membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo, walaupun 

hanya satu hari saja.     
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4. Insolvent 

Kondisi insolvent terbagi menjadi technical insolvency dan bankruptcy 

insolvency. Pada kondisi technical insolvency perusahaan kekurangan kas 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Kondisi ini 

hanya bersifat temporer, artinya jika perusahaan mampu mengkonversikan 

asetnya menjadi kas dan dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya, 

maka perusahaan akan terbebas dari ancaman kegagalan (failure). Sedangkan 

bankruptcy insolvency terjadi apabila perusahaan memiliki nilai liabilitas 

yang lebih besar dibandingkan nilai pasar aset dan mengarah pada kondisi 

economic failure dan kondisi likuidasi perusahaan. 

5. Bankruptcy 

Pada kondisi ini perusahaan memiliki saldo ekuitas yang negatif, hal ini 

berarti klaim dari kreditur tidak akan dapat dipenuhi kecuali aset perusahaan 

telah dilikuidasi dengan nilai lebih tinggi dari pada nilai bukunya. Perusahaan 

dinyatakan legal bankruptcy apabila perusahaan telah membuat pernyataan 

pailit berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku dan perusahaan tidak 

mempunyai kemampuan untuk membayar hutang kepada kreditur pada waktu 

tertentu di masa mendatang. 

Prediksi financial distress perusahaan menjadi perhatian berbagai pihak, 

antara lain (Foster, 1986 dalam Adi, 2013) : 

1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial distress 

mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam 
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memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman maupun dalam 

menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

2. Investor. Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika 

akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan 

pembayaran kembali pokok dan bunga. 

3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator bertanggungjawab mengawasi 

kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu, 

sehingga diperlukan suatu model yang aplikatif untuk mengetahui 

kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan. 

4. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam 

antitrust regulation. 

5. Auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna 

bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan. 

6. Manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka perusahaan 

akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya 

tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat ketetapan 

pengadilan). Sehingga, dengan adanya model prediksi financial distress 

diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis juga 

dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung akibat kebangkrutan. 

Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu 

parah, tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berujung pada 

kebangkrutan. Oleh karena itu, model financial distress perlu dikembangkan 

karena dengan mengetahui kondisi financial distress sejak dini, perusahaan 
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diharapkan melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat mencegah kondisi ini 

menuju kebangkrutan. Prediksi financial distress dapat dikembangkan dengan 

menggunakan indikator kinerja keuangan, kualitas laba, dan mekanisme good 

corporate governance. 

 

2.2. Kinerja Keuangan 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka (PSAK No. 1, 2009). 

Sutrisno (2009) mendefinisikan kinerja keuangan perusahaan sebagai 

prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang 

berupa neraca dan laporan laba rugi dari suatu perusahaan, apabila disusun secara 

baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai 

prestasi yang telah dicapai selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang akan 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, yang kemudian 

dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen sehingga dapat dilakukan tindakan 

perbaikan apabila kinerja keuangan perusahaan tidak baik. Penilaian kinerja 
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keuangan suatu perusahaan dari aspek finansial dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan perusahaan.  

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh 

pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil 

operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk 

menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan 

kinerja perusahaan pada masa mendatang (Prastowo dan Julianty, 2002). 

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menganalisa rasio-rasio 

keuangan yang ada. Analisis ini berguna untuk membantu para pelaku bisnis, 

pemerintah, dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan dan untuk pengambilan keputusan. Harnanto (1985) 

menyatakan bahwa analisis laporan keuangan dapat menjadi salah satu alat untuk 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan dan keberlangsungan hidup 

perusahaan. Rasio keuangan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang 

paling banyak digunakan untuk mengevaluasi konsidi serta kinerja keuangan 

perusahaan.  

 

2.2.1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dikatakan likuid bila 

perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Rasio 

likuiditas yang jelek dalam jangka panjang akan mempengaruhi solvabilitas 

perusahaan. Ada beberapa macam rasio likuiditas (Sartono, 2001), antara lain:  
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a. Rasio Lancar, merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh 

tempo dalam waktu satu tahun. 

Rasio Lancar = 
Aset Lancar 

Hutang Lancar 

 

b. Rasio Quick, merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena 

persediaaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi kas. 

Rasio Quick = 
Aset Lancar - Persediaan 

Hutang Lancar 

 

c. Rasio Kas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang 

jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dapat 

segera diuangkan. 

Rasio Kas = 
Kas + Surat Berharga 

Hutang Lancar 

 

2.2.2. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Setiap perusahaan menginginkan 

tingkat profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, 

perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). 

Apabila perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka akan 

sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman dari kreditur maupun investasi 

dari pihak luar. 
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Rasio ini sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba baik yang berasal dari kegiatan operasional 

maupun kegiatan non operasional. Beberapa macam rasio profabilitas yang sering 

digunakan (Sartono, 2001), yaitu :  

a. Profit Margin, rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio yang rendah 

menunjukkan bahwa penjualan perusahaan terlalu rendah untuk tingkat biaya 

tertentu. 

Profit Margin = 
Laba Bersih 

Penjualan 

 

b. Return on Assets, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Return on asset yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi manajemen aset yang baik. 

Return on Assets = 
Laba Bersih 

Total Aset 

 

c. Return on Equity, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 

Return on Equity = 
Laba Bersih 

Modal Saham 

 

2.2.3. Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 
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Pihak yang paling berkepentingan terhadap rasio leverage perusahaan adalah 

kreditur dan pemegang saham. Semakin besar jumlah pendanaan yang berasal dari 

kreditur, semakin tinggi resiko perusahaan tidak dapat membayar seluruh 

kewajiban dan bunganya. Bagi pemegang saham, semakin tinggi rasio leverage, 

semakin rendah tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang saham 

karena perusahaan harus melakukan pembayaran bunga sebelum laba dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ada beberapa macam rasio 

leverage (Sartono, 2001), antara lain :  

a. Debt to Assets Ratio, merupakan rasio yang mengukur persentase penggunaan 

dana dari kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan memiliki hutang yang 

tinggi dan dapat menyebabkan perusahaan kesulitan membayar hutang. 

Debt to Assets Ratio = 
Total Hutang 

Total Aset 

 

b. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang menunjukkan persentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham. Rasio debt to equity yang besar 

menunjukkan bahwa ekuitas perusahaan lebih banyak dibiayai dengan 

menggunakan hutang.  

Debt to Equity Ratio = 
Total Hutang 

Total Ekuitas 

 

c. Times Interest Earned, menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan 

pajak yang tersedia untuk menutup biaya tetap bunga. Rasio yang tinggi 

menunjukkan situasi yang aman karena rendahnya hutang perusahaan. 

Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen. 

 



26 

 

 
 

Times Interest Earned = 
Laba sebelum bunga dan pajak 

Beban Bunga 

 

2.2.4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan berbagai asetnya. Rasio-rasio ini dirancang untuk mengetahui 

apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aset seperti yang dilaporkan dalam neraca 

terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat 

penjualan saat ini dan proyeksinya. Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan 

penjualan dengan berbagai elemen aset. Elemen aset sebagai pengguna dana 

seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Semakin 

efektif dalam memanfaatkan dana semakin cepat perputaran dana tersebut, karena 

rasio aktivitas umunya diukur dari perputaran masing-masing elemen aset. 

Beberapa jenis rasio aktivitas (Sartono, 2001), yaitu : 

a. Total Assets Turnover, rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aset. 

Rasio yang tinggi menunjukkan manajemen yang baik, sedangkan rasio yang 

rendah menyebabkan manajemen harus mengevaluasi strategi pemasaran dan 

pengeluaran modal (investasi). 

Total Assets Turnover = 
Penjualan  

Total Aset 

 

b. Fixed Assets Turnover, mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki perusahaan. 

semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap 

tersebut. 
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Total Assets Turnover = 
Penjualan  

Aset Tetap 

 

c. Accounts Receivable Turnover, rasio  ini menunjukkan perputaran piutang 

dalam satu periode. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan terlalu 

banyak atau terlalu longgar dalam pemberian piutang kepada pelanggan. 

Account Receivable Turnover = 
Penjualan  

Piutang Usaha 

 

d. Inventory Turnover, rasio ini mengukur efektivitas manajemen perusahaan 

dalam mengelola persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan 

semakin tingginya perputaran persediaan dalam satu tahun dan menunjukkan 

efektivitas perusahaan dalam memanajemen persediaan. 

Inventory Turnover = 
Harga Pokok Penjualan  

Persediaan 

 

2.3. Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai 

hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pemilik atau pemegang 

saham (principal) dan pengelola perusahaan (agent). Pemilik mempekerjakan agen 

agar bertindak sesuai kepentingan pemilik, sehingga terjadi pemisahan kepemilikan 

dan kontrol perusahaan. Menurut teori agensi, adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik yang 

disebut konflik agensi (agency conflict). Konflik ini disebabkan karena pihak-

pihak yang terkait yaitu pemilik dan agen berupaya untuk memaksimalkan 
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kemakmurannya masing-masing. Keinginan dan motivasi agen yang berbeda 

menyebabkan agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemilik.  

Konflik agensi ini semakin meningkat karena adanya asimetri informasi, 

yaitu agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan principal. Hal ini 

dikarenakan principal tidak dapat mengamati kegiatan yang dilakukan agen secara 

terus menerus, sehingga principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai 

bagaimana kinerja agen. Konflik agensi ini dapat menyulitkan dan menghambat 

perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi 

perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders. Selain itu, konflik agensi juga 

dapat menyebabkan munculnya sifat oportunistik manajemen dimana manajer 

melakukan manipulasi dan penyalahgunaan laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan tidak dapat diandalkan lagi untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang sudah dimanipulasi akan menyesatkan para pemakainya, 

sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat 

mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan dan berakhir pada kondisi 

financial distress. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat 

mengatasi perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme good 

corporate governance perlu diterapkan dalam perusahaan untuk mengurangi 

konflik agensi antara pemilik dan agen, sehingga timbul keselarasan kepentingan 

antara pemilik perusahaan dan agen. Mekanisme good corporate governance 

bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, 
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sehingga tidak terjadi konflik agensi yang berdampak pada penurunan agency cost 

(Bodroastuti, 2009).  

 

2.4.Kualitas Laba 

Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna 

bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan. Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) No. 2 menyatakan bahwa suatu informasi dapat 

berguna untuk pengambilan keputusan apabila menyajikan informasi yang relevan 

dan dapat diandalkan. Informasi dikatakan relevan apabila mempunyai nilai 

prediksi (predictive value), nilai umpan balik (feedback value), dan disajikan tepat 

waktu (timeliness). Sedangkan informasi dapat diandalkan apabila disajikan 

secara netral (tidak memihak salah satu pemakai), dapat diuji kebenarannya 

(verifiability), dan penyajiannya jujur (faithfulness). 

Informasi tentang laba digunakan untuk menaksir kinerja perusahaan dan 

kinerja manajemen, serta digunakan untuk memperkirakan earning power 

perusahaan di masa yang akan datang (SFAC No. 1). Laba merupakan bagian dari 

laporan keuangan, sehingga kualitas laba akan menentukan kualitas laporan 

keuangan dan kemampuan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Menurut Dechow dan Schrand (2004), laba yang berkualitas 

merupakan laba yang memiliki karakteristik berikut ini, mampu mencerminkan 

kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat, mampu memberikan indikator 

yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan, dan dapat menjadi ukuran 

yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.  
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Kualitas laba dapat menjadi rendah apabila ada konflik keagenan yang 

mengakibatkan munculnya sifat oportunistik manajer dalam bentuk manajemen 

laba. Rendahnya kualitas laba dapat menyebabkan kesalahan pengambilan 

keputusan oleh penggunanya sehingga mengurangi tingkat kegunaan laporan 

keuangan (Bernard dan Stober, 1989). Selain itu, kualitas laba merupakan salah 

satu aspek penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan 

perusahaan. Hal ini karena kualitas laba mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan yang sebenarnya pada saat ini dan dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.  

 Laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih 

baik atas kinerja perusahaan dibandingkan arus kas operasi karena akrual 

mengurangi masalah waktu dan mismatching yang terdapat dalam penggunaan 

arus kas dalam jangka pendek. Tetapi, akuntansi yang berbasis akrual 

memungkinkan adanya perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba guna 

menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kelonggaran (fleksibility principles) 

dalam memilih metode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan (Boediono, 2005). 

Menurut Chandrarin (2003), laba yang berkualitas mempunyai sedikit atau 

tidak mengandung gangguan persepsian di dalamnya dan dapat mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Gangguan persepsi dalam laba 

akuntansi itu sendiri dapat disebabkan karena penerapan konsep akrual dalam 

akuntansi. Pengukuran besarnya akrual merupakan indikator yang baik untuk 
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menentukan tingkat kualitas laba. Semakin kecil discretionary accruals, maka 

semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu 

pengukuran kualitas laba perlu dilakukan untuk menilai keadaan perusahaan yang 

sebenarnya, apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau sedang mengalami 

financial distress. 

 

2.5.Good Corporate Governance 

Isu mengenai corporate governance ini mulai berkembang di Indonesia, 

setelah adanya krisis berkepanjangan sejak tahun 1998. Lamanya proses 

perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance 

yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah 

maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam 

praktik corporate governance. Sukses atau tidaknya perusahaan ini akan sangat 

ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil oleh perusahaan.  

(Wardhani, 2007). 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) menyatakan bahwa 

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Corporate governance 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah  dan kinerja perusahaan. 
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Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang didasarkan 

pada teori keagenan dan diharapkan dapat meminimalkan masalah agensi antara 

principal dan agen dengan memberikan keyakinan terhadap pihak principal atas 

kinerja agen. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa 

setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap 

aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan agar tercapai kesinambungan usaha 

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Berikut ini adalah 

asas-asas good corporate governance (KNKG, 2006) : 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 
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3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 

Good corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan 

pemegang saham dan kreditur perusahaan untuk mengendalikan tindakan 

manajer. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal dan eksternal. 

Mekanisme internal seperti komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 

ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan manajerial. Sedangkan mekanisme eksternal seperti pasar atau reaksi 

pasar sebagai kontrol terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional, dan 

tingkat pendanaan dengan hutang. Selain itu, penerapan mekanisme GCG yang 

baik akan meminimalkan risiko perusahaan mengalami kondisi financial distress 

(Dwicaksono, 1996 dalam Deviacita, 2012). 
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2.5.1. Komisaris Independen 

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006), 

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata untuk kepentingan perseroan. Jumlah komisaris independen harus 

dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Bursa Efek Indonesia melalui peraturan 

BEI tanggal 1 Juli 2000 menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris 

independen paling sedikit 30% dari seluruh anggota komisaris. 

Komisaris independen sebagai salah satu mekanisme GCG memiliki 

tanggung jawab terkait dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan 

keuangan yang andal, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi 

hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya. Keberadaan komisaris independen 

diharapkan mampu menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam 

memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, seperti 

pemegang saham minoritas dan para stakeholders lainnya (Sastriana, 2013). 

Adanya fungsi dari komisaris independen dalam mengawasi kinerja dewan 

direksi dalam hal mengontrol masalah keuangan agar tidak terjadi suatu tindakan 

yang dapat merugikan perusahaan, dapat membuat perusahaan terhindar dari 

financial distress. Penelitian yang dilakukan Nur (2007) menyatakan dengan 
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meningkatnya jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka risiko 

terjadinya financial distress akan semakin kecil. 

 

2.5.2. Struktur Kepemilikan 

Dalam kaitannya dengan mekanisme good corporate governance, struktur 

kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh 

perusahaan atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

asset management dan kepemilikan institusi lain). Sedangkan kepemilikan 

manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen (komisaris dan direksi). 

Kemungkinan suatu perusahaan berada dalam kondisi financial distress 

juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikannya. Menurut Shleifer dan Vishny 

(1986) dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional yang tinggi 

maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat 

fungsi pengawasan terhadap manajer. Kepemilikan institusional akan membuat 

manajer memfokuskan perhatian pada kinerja perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajer perusahaan yang mementingkan diri sendiri.  

Di lain pihak, kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen karena tidak adanya pemisahan antara pemilik 

dengan manajer. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang 

apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik dan 

kinerja perusahaan juga akan meningkat (Jensen dan Meckling, 1976).  
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2.5.3. Komite Audit 

Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan 

dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai 

dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajemen (Pedoman Umum Good Corporate Governance 

Indonesia, 2006). 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tentang 

pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek harus memiliki komite audit. 

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, 

seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang 

sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya 

merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di 

antaranya memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.  

Regulasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengatur memandang 

ukuran komite audit dan jumlah komisaris independen yang menjadi anggota 

komite audit merupakan faktor penting bagi keefektifan pengawasan pelaporan 

keuangan. Komite audit yang independen lebih dapat mengawasi pelaporan 

keuangan perusahaan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Selain 

itu, kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena ada pengawasan dari 
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komite audit. Hal ini berdampak pada semakin kecilnya kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. 

 

2.6.Pengembangan Hipotesis 

2.6.1. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan aset lancar yang tersedia. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah likuiditas yang ekstrem, masalah 

ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan aset lainnya yang dipaksakan, 

dan bahkan mengarah pada kebangkrutan. Perusahaan yang likuid biasanya 

memiliki kinerja yang bagus dan akan menghindarkan perusahaan dari 

kemungkinan terjadinya financial distress.  

Almilia dan Kristijadi (2003) melakukan penelitian untuk memprediksi 

kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 

1998-2001 menggunakan 19 rasio keuangan yang termasuk dalam 7 kategori, 

yaitu profit margin, likuiditas, efisiensi operasi, profitabilitas, financial leverage, 

posisi kas dan rasio pertumbuhan dengan menggunakan regresi logistik. 

Penelitiannya menemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Rasio likuiditas yang paling dominan digunakan dalam 

menentukan financial distress adalah current ratio (aktiva lancar / hutang lancar).  

Christianawati (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio-rasio 

keuangan terhadap financial distress dengan menggunakan sampel 152 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 1999-2003. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas uang diukur dengan current ratio mampu 

memprediksi kondisi financial distress dan memiliki hubungan yang negatif. 

Artinya semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan maka probabilitas 

perusahaan tersebut untuk mengalami financial distress semakin kecil. 

Penelitian Wardhani (2007) menguji pengaruh rasio-rasio keuangan untuk 

memprediksi financial distress dengan menggunakan sampel 152 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2004. Hasil penelitian menemukan 

bahwa rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar berpengaruh signifikan 

negatif dalam menentukan kondisi financial distress suatu perusahaan. 

Penelitian Fitdini (2009) dengan menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2004-2007 menemukan bahwa rasio 

likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Hal ini berarti bahwa semakin besar rasio likuiditas 

perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mengalami 

financial distress. 

Ellen dan Juniarti (2013) melakukan penelitian terhadap prediksi financial 

distress pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh signifikan negatif 

terhadap financial distress. Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil penelitian 

di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H1 : Perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah cenderung 

mengalami financial distress. 

 

2.6.2. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingginya 

profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan laba yang tinggi dan mampu menutup semua biaya operasional atau 

biaya lainnya, serta memberikan pengembalian terhadap aset ataupun ekuitas yang 

digunakan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi akan 

menjauhkan perusahaan dari ancaman financial distress.  

Hasil penelitian dari Almilia dan Kristijadi (2003) menemukan bahwa 

rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksikan financial distress 

suatu perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasio profit margin 

merupakan variabel rasio keuangan yang paling dominan dan berpengaruh 

signifikan negatif dalam menentukan financial distress. 

Safitri (2010) dengan sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2003-2009 menguji pengaruh rasio keuangan terhadap financial 

distress. Hasil penelitian adalah profitabilitas yang diwakili dengan profit margin 

dapat digunakan sebagai alat prediksi kondisi financial distress dan memiliki 

pengaruh yang signifikan negatif. Semakin besar rasio ini berarti menunjukkan 

kondisi perusahaan yang semakin baik. 
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Ilman et al. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh variabel mikro 

dan makro terhadap kondisi financial distress dengan sampel 78 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009. Penelitian ini membuktikan bahwa 

rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan profit margin secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya financial distress 

di suatu perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar manfaat yang 

akan diperoleh perusahaan. Perusahaan akan cenderung mengalami financial 

distress apabila memiliki rasio profit margin mendekati nol atau negatif. 

Ristianti (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan 

dan struktur kepemilikan terhadap financial distress dengan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa rasio profitabilitas yang diproksikan dengan profit margin berpengaruh 

negatif terhadap financial distress, yang berarti bahwa semakin tinggi laba yang 

diperoleh perusahaan dari penjualannya, maka semakin kecil suatu perusahaan 

akan mengalami financial distress. 

Adi (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh posisi dan kinerja 

keuangan serta tata kelola perusahaan terhadap tingkat kesehatan keuangan 

perusahaan dengan sampel perusahaan manufaktur periode 2008-2010. Penelitian  

membuktikan bahwa profitabilitas yang diukur dengan profit margin berpengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat kesehatan keuangan. Hal ini berarti semakin 

tinggi rasio profitabilitas, maka semakin efektif perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan memaksimalkan aset dan dapat menghasilkan laba bersih yang besar 

dari total penjualan menyebabkan perusahaan dapat terbebas dari kesulitan 
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keuangan. Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil penelitian di atas, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang rendah cenderung 

mengalami financial distress. 

 

2.6.3. Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Financial Distress 

Perusahaan dalam menjalankan usaha tentu akan memerlukan modal, 

dimana modal dapat berasal penjualan saham ataupun dengan meminjam dana 

dari pihak ketiga dalam bentuk hutang. Leverage muncul apabila perusahaan 

memperoleh dana dari pihak ketiga dalam bentuk hutang. Pembiayaan dengan 

hutang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya bunga yang bersifat 

tetap. Semakin besar hutang perusahaan, maka semakin besar pula bunga yang 

harus dibayar. Kegagalan dalam membayar bunga atas hutang pada saat jatuh 

tempo merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan sedang mengalami 

kesulitan keuangan. Sebaliknya, tingkat leverage yang kecil akan menyebabkan 

keuangan perusahaan terhindar dari financial distress.  

Penelitian Wardhani (2007) menguji pengaruh rasio-rasio keuangan untuk 

memprediksi financial distress dengan menggunakan sampel 152 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2000-2004. Hasil penelitian menemukan 

bahwa levarage berpengaruh signifikan positif dalam menentukan kondisi 

financial distress suatu perusahaan. 

Andre (2009) menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan 

positif dalam memprediksi financial distress. Perusahaan yang mengalami kondisi 
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financial distress pada umumnya memiliki jumlah hutang yang hampir sama besar 

dengan total aktivanya dan bahkan lebih besar. Perusahaan yang mempunyai 

jumlah hutang lebih besar daripada total aktivanya pada umumnya memiliki 

ekuitas yang negatif. Maka tidak menutup kemungkinan perusahaan yang 

memiliki jumlah hutang yang cukup tinggi akan melanggar perjanjian hutang 

dengan kreditur karena jumlah aktiva yang dimiliki tidak mampu menjamin 

hutang yang dimiliki perusahaan dan perusahaan yang memiliki hutang tinggi 

juga akan dibebankan biaya bunga yang tinggi.  

Fitdini (2009) menunjukkan terdapat hubungan positif antara leverage 

dengan financial distress, ini berarti bahwa leverage perusahaan yang tinggi akan 

mengakibatkan kemungkinan terjadinya financial distress akan semakin tinggi. 

Variabel leverage menjelaskan tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

Tingkat hutang ini akan mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan karena 

dengan semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka 

risiko perusahaan akan mengalami gagal bayar (default) akan semakin besar.  

Hasil penelitian Adi (2013) menunjukkan bahwa rasio leverage yang 

diproksikan dengan debt to assets dan debt to equity memiliki pengaruh negatif 

terhadap kesehatan keuangan. Perusahaan dengan proporsi hutang yang lebih 

tinggi daripada aset ataupun ekuitas akan menyebabkan perusahaan kesulitan 

menutup semua hutang yang dimiliki dengan aset atau ekuitas yang dimiliki 

karena nilainya yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan perusahaan 

membutuhkan sumber dana lain untuk menutup semua hutang-hutangnya. Kondisi 

ini yang menyebabkan keuangan perusahaan dalam tingkat kurang sehat.  
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Haq et al. (2013) melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan 

dalam memprediksi financial distress. Sampel yang digunakan adalah 257 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa debt ratio berpengaruh positif terhadap financial distress. Berdasarkan 

argumen teori dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi cenderung mengalami 

financial distress. 

 

2.6.4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Financial Distress 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aset-asetnya untuk keperluan operasi perusahaan. Dengan 

terpakainya aset perusahaan untuk kegiatan operasi, maka jumlah produksi 

perusahaan akan meningkat, sehingga juga dapat meningkatkan penjualan dan 

laba yang dimiliki perusahaan. Tetapi, apabila aset perusahaan tidak bisa 

dimaksimalkan penggunaannya, maka pendapatan perusahaan juga tidak bisa 

maksimal. Selain itu, perusahaan juga harus menyeluarkan dana lebih untuk biaya 

penyimpanan, asuransi, dan kerusakan terhadap aset-aset tersebut. 

Hanafi dan Halim (2001) menyatakan bahwa rasio aktivitas yang tinggi 

menunjukkan kinerja manajemen perusahaan yang baik. Sebaliknya, rasio 

aktivitas yang rendah mengharuskan manajemen mengevaluasi strategi 

pemasarannya dan pengeluaran modalnya (investasi). Oleh karena itu, semakin 

efisien pengelolaan aset-aset perusahaan maka perusahaan akan menghasilkan 
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laba yang semakin tinggi, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress akan semakin kecil. 

Hasil penelitian Jiming dan Weiwei (2011) dengan sampel perusahaan 

manufaktur di China tahun 2005-2007 membuktikan bahwa rasio aktivitas yang 

diproksikan dengan total assets turnover berpengaruh negatif terhadap 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Hal ini dikarenakan 

apabila rasio total assets turnover rendah maka perusahaan tidak menghasilkan 

volume penjualan yang cukup dibanding dengan investasi dalam asetnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan tidak baik dan dapat memicu 

terjadinya financial distress. 

Ristianti (2012) menemukan bahwa rasio aktivitas yang diukur dengan 

menggunakan total asset turnover berpengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki rasio aktivitas yang 

rendah akan memiliki kecenderungan untuk mengalami kondisi financial distress.  

Jaya et al. (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio likuiditas, 

profitabilitas, dan aktivitas terhadap financial distress pada industri pakaian jadi 

dan produk tekstil lainnya yang terdaftar di BEI tahun 2004-2010. Hasilnya 

adalah rasio aktivitas yang diukur dengan perputaran total aktiva merupakan rasio 

yang paling dominan dalam memprediksi kondisi financial distress serta memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan. 

Penelitian Anggelia (2014) dengan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011 juga membuktikan bahwa rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan total assets turnover berpengaruh negatif 
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terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Artinya, 

semakin besar nilai total asset turnover, maka semakin kecil kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress.  

Hidayat dan Meiranto (2014) melakukan penelitian tentang prediksi 

financial distress perusahaan manufaktur di Indonesia. Sampel yang digunakan 

sebanyak 295 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  tahun 2007-2012. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif dari 

rasio aktivitas yang diproksikan dengan total assets turnover ratio dalam 

memprediksi financial distress di suatu perusahaan. Berdasarkan argumen teori 

dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Perusahaan dengan rasio aktivitas yang rendah cenderung mengalami 

financial distress. 

 

2.6.5. Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Financial Distress 

Kualitas laba merupakan salah satu aspek penting yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Praktik manajemen 

laba yang dilakukan oleh manajer membuat kualitas laba yang dihasilkan menjadi 

lebih rendah. Kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan diprediksi mengalami 

kebangkrutan akan membuat manajemen berbuat semampunya untuk menutupi 

kondisi tersebut. DeAngelo et al. (1994), menemukan bahwa para manajer 

perusahaan yang mengalami kerugian dan pengurangan dividen secara persisten 

cenderung melakukan income-decreasing untuk mendapatkan kontrak yang lebih 

baik selama renegoisiasi hutang. Dechow et al. (1995) menemukan bahwa 
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perusahaan dalam keadaan distressed akan melakukan pilihan memanipulasi laba 

untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang.  

Hsiao et al. (2010), melakukan penelitian tentang prediksi financial 

distress dengan menggunakan indikator manajemen laba, corporate governance, 

dan opini auditor. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang tercatat 

di Bursa Efek Taiwan tahun 1999-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perusahaan yang sedang berada dalam kondisi financial distress cenderung 

melakukan manajemen laba. Tindakan ini dilakukan untuk menyembunyikan 

kondisi keuangan perusahaan yang kritis dan agar masyarakat tetap percaya 

bahwa perusahaan masih menguntungkan. Manajemen perusahaan akan 

menggunakan diskresioner piutang dan persediaan untuk meningkatkan laba 

perusahaan. 

Li et al. (2013) menyelidiki hubungan antara kualitas laba dengan tingkat 

stres pada perusahaan publik di China tahun 2003-2007. Dalam penelitian ini, 

perusahaan dikelompokkan berdasarkan tingkat stres, yaitu stres dan bangkrut 

(SB), stres dan tidak bangkrut (SNB), serta tidak stres dan tidak bangkrut 

(NSNB). Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa perusahaan SB memiliki 

kualitas laba yang paling rendah, sedangkan perusahaan NSNB memiliki kualitas 

laba yang paling tinggi. Hal ini berarti kualitas laba memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap kesulitan keuangan. 

Ke (2012) dalam melakukan penelitian tentang prediksi financial distress 

menggunakan kualitas laba. Sampel penelitian ini adalah perusahaan publik yang 

terdaftar di NYSE, AMEX, dan NASDAQ tahun 1985-2010. Kualitas laba diukur 
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dengan menggunakan tiga proksi yaitu, nilai absolut dari abnormal acrcuals, 

kualitas akrual, dan volatilitas adjusted earnings. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa perusahaan yang memiliki kualitas laba yang lebih rendah akan memiliki 

kecenderungan untuk mengalami financial distress. Laba yang berkualitas lebih 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, sehingga keputusan 

ekonomi yang diambil akan lebih tepat dan dapat meminimalkan risiko 

perusahaan mengalami financial distress.  

Kualitas laba dapat diukur dengan menggunakan nilai absolut dari 

discretionary accruals. Semakin besar nilai discretionary accruals, maka semakin 

rendah kualitas laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga tidak mencerminkan 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan menyebabkan kesalahan dalam 

pengambilan keputusan. Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil penelitian di 

atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Perusahaan dengan kualitas laba yang rendah cenderung mengalami 

financial distress. 

 

2.6.6. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Financial Distress 

Teori keagenan menilai bahwa komisaris independen dibutuhkan pada 

dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, 

sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976). 

Fungsi komisaris independen adalah mengawasi kinerja dewan direksi dan 

mengawasi masalah keuangan agar tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan 

perusahaan. Terdapatnya proporsi komisaris independen pada jajaran dewan 



48 

 

 
 

komisaris dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam 

meningkatkan efektivitas dewan komisaris.  

Hui dan Zhao (2008) melakukan penelitian untuk menguji hubungan 

antara corporate governance dan financial distress. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 193 perusahaan publik di China yang mengalami 

kesulitan keuangan pada periode 2000-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki lebih banyak komisaris independen dapat mengurangi 

probabilitas perusahaan mengalami financial distress. 

Li et al. (2008) melakukan penelitian terhadap hubungan kepemilikan, 

komisaris independen, biaya agensi, dan financial distress dengan sampel 404 

perusahaan non keuangan yang listing di China periode 1998-2005. Hasil 

penelitian ini adalah perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih 

tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami kesulitan 

keuangan. Bukti ini konsisten dengan argumen "monitor dan control", bahwa 

komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dan memiliki kemampuan 

untuk membatasi perilaku manajemen yang merugikan perusahaan. 

Angelia (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap kondisi kesehatan keuangan. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki lebih 

banyak komisaris independen akan mendorong dewan komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai penasihat dan pengawas direksi. Semakin besar 
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komisaris independen yang dimiliki, semakin tinggi independensi yang ada dalam 

komisaris, sehingga pengawasan lebih efektif. 

Salloum et al. (2011) menguji pengaruh dewan komisaris terhadap 

financial distress pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Sampel yang 

digunakan adalah 178 perusahaan keluarga di Lebanon. Penelitian ini 

membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki lebih sedikit komposisi dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan cenderung mengalami kondisi 

financial distress. Hal ini dikarenakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

akan lebih memiliki independensi dalam mengawasi tindakan CEO dan cenderung 

menekan auditor agar memeriksa laporan keuangan dengan lebih hati-hati, 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress. 

Penelitian Adi (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi 

komisaris independen yang lebih banyak menyebabkan kondisi keuangan akan 

semakin sehat. Semakin berfungsinya komisaris independen dalam mengawasi manajer 

menyebabkan pengawasan terhadap direksi dalam kebijakan finansial atau penggunaan 

dana yang merugikan perusahaan dan dapat mengarahkan perusahaan ke dalam kesulitan 

keuangan dapat diminimalkan. Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil penelitian 

di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H6 : Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih sedikit 

cenderung mengalami financial distress. 
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2.6.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress 

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

institusi-institusi lain. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset 

perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan karena 

perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen (Bodroastuti, 2009).  

Penelitian yang dilakukan oleh Claessens et al. (1999) dengan sampel 

perusahaan publik di Asia Timur periode 1997-1998 menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham oleh bank akan menurunkan kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangrutan. Hal ini disebabkan karena pihak bank sebagai pemilik 

perusahaan akan menjalankan fungsi monitoringnya dengan lebih baik. Selain itu, 

apabila perusahaan tersebut menghadapi masalah keuangan maka perusahaan 

akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari bank tersebut.  

Nur (2007) dengan sampel perusahaan publik yang terdaftar di BEJ 

periode 2000-2002 melakukan penelitian tentang hubungan antara corporate 

governance dan financial distress. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. 

Hendriani (2011) dengan sampel perusahaan sektor non keuangan yang 

terdaftar di BEI menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
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terhadap financial distress. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan 

institusional dalam perusahaan akan mendorong semakin kecilnya potensi 

financial distress. Keadaan tersebut disebabkan semakin besar kepemilikan 

institusional akan semakin besar pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan 

yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin kecilnya potensi financial 

distress yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. 

Deviacita (2012) melakukan penelitian dengan sampel 141 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010 untuk menganalisis pengaruh 

mekanisme corporate governance terhadap financial distress. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh institusi berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Hal ini berarti semakin banyak saham yang dimiliki 

oleh investor institusional, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress.  

Adi (2013) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional yang 

tinggi dapat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajer perusahaan dalam 

mengelola perusahaan, sehingga kemungkinan suatu perusahaan untuk mengalami 

kesulitan keuangan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pengawasan dan 

evaluasi yang berjalan baik akan mencegah kecurangan dalam perusahaan yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan argumen teori dan 

hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H7 : Perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham institusional yang 

rendah cenderung mengalami financial distress. 
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2.6.8. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Financial Distress 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

para manajemen di dalam perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris. Adanya 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan 

terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Jensen 

dan Meckling (1976) menilai ketika kepemilikan manajemen rendah, maka 

insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan 

meningkat. Kepemilikan direksi terhadap saham perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenen akan berkurang apabila 

seorang manajer atau direksi juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Hal ini 

menyebabkan kinerja perusahaan akan meningkat karena keputusan yang diambil 

oleh direksi adalah keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga 

nilai perusahaan akan semakin meningkat dan kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress akan semakin kecil (Wardhani, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur (2007) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. Dalam penelitian disebutkan bahwa 

peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu mendorong turunnya potensi 

terjadinya kesulitan keuangan. Keadaan tersebut disebabkan karena peningkatan 

kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan antara pemegang 

saham dan manajer.  
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Angelia (2010) menemukan bahwa kepemilikan manajerial terbukti 

berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Semakin besar 

kepemilikan saham oleh pihak dalam, akan memperkuat kemungkinan hidup 

perusahaan, yang berdampak positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. 

Penelitian dari Deviacita (2012) juga menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap financial 

distress. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik 

agensi, karena manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang 

diambil atau apabila muncul kerugian akibat dari pengambilan keputusan yang 

salah. 

Adi (2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris akan menyebabkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan semakin sehat.  

Penelitian Paramita (2014) tentang pengaruh struktur kepemilikan, ukuran 

dewan komisaris, dan independensi komite audit terhadap financial distress 

menggunakan sampel sebanyak 468 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan saham manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress. Artinya semakin tinggi 

kepemilikan saham manajerial maka kemungkinan perusahaan untuk mengalami 

financial distress semakin kecil. Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil 

penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
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H8 : Perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham manajerial yang 

rendah cenderung mengalami financial distress. 

 

2.6.9. Pengaruh Komite Audit Terhadap Financial Distress 

Untuk membuat komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya 

dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas dewan direksi, komite audit harus 

memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 menjelaskan bahwa 

anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 

orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal 

yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar 

belakang akuntansi dan keuangan.  

Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini 

dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar 

pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit 

memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang 

berbeda-beda. Pearce dan Zahra (1992) dalam teori ketergantungan sumber daya 

berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif 

berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas 

komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite 

memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, efektifitas komite audit akan 
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meningkat ketika ukuran komite juga meningkat sehingga dapat menghindarkan 

perusahaan dari financial distress. 

Pembayun dan Januarti (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh 

karakteristik komite audit terhadap financial distress. Sampel yang digunakan 

adalah 152 perusahaan yang tercatat di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian 

ini adalah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit mampu meminimalisir 

terjadinya financial distress di dalam perusahaan. 

Penelitian Sarumaha (2012) tentang pengaruh efektivitas dewan komisaris 

dan komite audit serta kualitas bank monitoring terhadap financial distress 

menggunakan sampel 130 perusahaan yang tercacat di BEI dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. Penelitian ini membuktikan bahwa karakteristik 

komite audit yang salah satunya diwakili dengan ukuran komite audit memiliki 

pangaruh yang negatif dan signifikan terhadap financial distress. 

Sastriana (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate 

governance terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-

2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah anggota komite audit terbukti 

berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress suatu perusahaan. Hal ini 

berarti semakin banyak jumlah komite audit akan menyebabkan pengawasan 

terhadap kinerja perusahaan semakin baik, sehingga dapat meminimalkan risiko 

perusahaan mengalami financial distress.  

Harmawan (2013) menguji pengaruh karakteristik komite audit, ukuran 

dewan, dan struktur kepemilikan terhadap financial distress dengan menggunakan 
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sampel sebanyak 126 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2009-2011. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap financial distress. Semakin banyak jumlah 

anggota komite audit perusahaan, maka pembagian tugas dalam melakukan 

pengendalian dalam sebuah perusahaan akan semakin jelas. Selain itu, jumlah 

anggota komite audit yang relatif kecil akan menyebabkan keragaman 

keterampilan dan pengetahuan yang lebih sedikit, sehingga fungsi komite audit 

menjadi tidak efektif. 

Adi (2013) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan 

dengan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan 

suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota 

komite audit, maka kondisi keuangan perusahaan akan semakin sehat. 

Berdasarkan argumen teori dan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H9 : Perusahaan dengan ukuran komite audit yang kecil cenderung 

mengalami financial distress. 

 

 

 




