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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1    Laporan Keuangan 

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan kombinasi dari data keuangan suatu perusahaan 

yang menggambarkan kemajuan perusahaan dan dibuat secara periodik. Ada 

beberapa pengertian laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:  

Menurut  Munawir (2010:9), Laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan yang lengkap yang biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, 

misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan (notes) dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Menurut Hanafi (2010:32), laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan 

dengan dana atau aktivitas perusahaan tersebut.  

Sedangkan menurut Harnanto (2008:3), laporan keuangan adalah keadaan 

keuntungan dan hasil usaha perusahaan serta memberikan rangkuman historis dari 

sumber ekonomi, kewajiban perusahaan dan kegiatan yang mengakibatkan perubahan 

terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang. 
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2.1.2  Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan terbagi kedalam beberapa 

jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut 

Harnanto (2008:3). Berikut ini adalah laporan keuanganyang  terbagi dalam lima 

jenis diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Neraca  

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukkan 

keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku (Munawir, 

2010:25). Neraca minimal mencakup pos – pos aktiva berwujud, aktiva tidak 

berwujud, aktiva keuangan, investasi yang diperlakukan menggunakan metode 

ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang lainnya, kas & setara kas, hutang 

usaha & hutang lainnya, kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga jangka 

panjang, hak minoritas, dan modal saham & pos ekuitas lainnya.  

2. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai 

penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode 

tertentu (Munawir, 2010:26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan 

kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi 

perusahan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja 

keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal 

mencakup pos – pos, pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba 
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atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode 

ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar biasa, 

hak minoritas, serta laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus 

menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, 

yang menunjukan (Munawir, 2010;27) :  

a. Laba atau rugi bersih perode yang bersangkutan,  

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya 

yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas,  

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap 

kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait,  

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,  

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, 

f. Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agio 

 dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah 

 setiap perubahan.  

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, 
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menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan 

perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

4. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para 

pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur 

keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan 

keadaan dan peluang (Munawir, 2010:28). Informasi arus kas berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan 

para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai 

sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari berbagai perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 

mengungkapkan (Munawir, 2010:30) :  

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting, 

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi 

tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas,  
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c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secar wajar. 

 

2.1.3  Pihak-Pihak yang Berkepentingan dengan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan pada dasarnya adalah memberikan informasi bagi business 

stakeholder, dimana suatu entitas atau perorangan yang mempunyai kepentingan 

dalam menentukan kinerja perusahaan yang diukur dari informasi laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan 

keuangan diklasifikasikan menjadi dua yaitu (Hanafi, 2010: 36): 

1. Pihak Internal Perusahaan 

 Pihak internal perusahaan sangat membutuhkan informasi mengenai laporan 

keuangan perusahaan karena akan memberikan informasi mengenai kinerja 

perusahaan tersebut (Hanafi, 2010:36). Pihak-pihak internal perusahaan yang 

berkepentingan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Manajer 

Manajer adalah orang yang dipercaya oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan 

perusahaan, tugas utamanya adalah mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan, 

agar dapat memaksimalkan nilai ekonomi perusahaan (Harnanto, 2008:7). 

Dengan adanya laporan keuangan akan membantu pekerjaan menejemen melalui 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan (dalam neraca), prestasi kerja 

perusahaan(dalam laporan laba/rugi), bahkan perubahan-perubahan posisi 

keuangan yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu, sehingga tujuan 
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pengelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai ekonomi perusahaan dapat 

tercapai. 

b.  Karyawan 

Karyawan juga adalah pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan 

perusahaan. Karyawan merupakan pihak yang memberikan jasanya kepada 

perusahaan, dimana informasi laporan keuangan perusahaan dapat membantu 

melihat kinerja perusahaan tersebut. Maka karyawan berkepentingan dengan 

laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber 

penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. 

 

2. Pihak Eksternal Perusahaan 

 Pihak eksternal perusahaan adalah pihak yang berada diluar pengelola 

perusahaan, dimana piak ini pun berkatan dengan informasi laporan keuangan 

perusahaan. Adapun pihak eksternal yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut 

(Hanafi, 2010:38): 

a. Owner (pemilik) 

Pemilik merupakan pihak yang menginvestasikan sumberdayanya baik dalam 

bentuk dana ataupun alat (mesin). Pemilik memerlukan analisis laporan keuangan 

dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya (Harnanto, 2008:10). 

Bagi investor yang panting adalah tingkat imbalan hasil (return) dari modal yang 

telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan 

keuangan, pemilik dapat menilai apakah investasi berhasil atau tidak, memperoleh 
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keuntungan atau laba yang diharapkan. Dengan kata lain melalui laporan 

keuangan, pemilik dapat melihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

b. Kreditur 

Kreditur merupakan pihak yang memberikan danannya melalui pinjaman kredit 

(pinjaman dana) pada perusahaan dengan harapan adanya pengembalian 

(keuntungan bagi kreditur) berupa bunga sesuai perjanjian (Harnanto, 2008:11). 

Dengan adanya laporan keuangan kreditur dapat melihat kemampuan perusahaan 

dalam mengembalikan pinjamanny, atau sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan pinjaman. 

c. Pemerinah 

Pemerintah juga memiliki kepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan, 

melalui laporan keuangan perusahaan pemerintah dapat melihat kinerja 

perusahaan yang nantinya berpengaruh terhadap jumlah pajak yang diterima 

pemerintah dan juga oleh lembaga yang lain seperti Statistik (Harnanto, 2008:12). 

 

2.2     Rasio Keuangan 

2.2.1   Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu 

pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan. 

(Harahap, 2007 : 297). 
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Pengertian lain dari analisis rasio keuangan menurut Arthur (2011 : 92) dalam 

bukunya Dasar-Dasar Manajemen Keuangan menyatakan bahwa, 

“Secara sistematis ratio keuangan tak lebih dari rasio dimana pembilang dan 

penyebutnya diambil dari data keuangan secara konsep. Tujuan dari 

penggunaan rasio saat menganalisis informasi keuangan secara sederhana 

dilakukan dengan membuat dasar tolak ukur atas informasi yang akan 

dianalisis agar rasio dari 2 perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan atau 

mungkin juga sebuah perusahaan yang sama dengan waktu yang berbeda. 

Sehingga membuat dasar ukuran atas data keuangan agar dapat dibandingkan 

dengan norma industri atau dasar ukur lainnya.”  

 

Menurut Munawir (2010;5) di dalam buku Analisis Laporan Keuangan 

menyakatan bahwa, 

“Suatu hubungan atau perimbangan suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. 

Alat analisis berupa rasio ini akan menjelaskan atau memberikan gambaran 

kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standard.”  

Berdasarkan pengertian di atas yang telah disampaikan oleh para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa analisis rasio adalah suatu alat analisis berupa angka/rasio, 

hasil pembagian antara penyebut dan pembilang yang nilainya diambil berdasarkan 

pos-pos laporan keuangan yang relevan, hasil perhitungan tersebut menjadi rasio 

sebagai tolak ukur penilaian yang dapat dibandingkan dengan standard atau 

perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dengan perusahaan yang lain 

dengan tujuan untuk mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan. 
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2.2.2  Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah 

perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup 

perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen 

dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi 

kebangkrutan. Terdapat lima kelompok rasio keuangan, yakni : 

1.  Pertumbuhan Penjualan  

Menurut Kesuma (2009:41), pertumbuhan penjualan (growth of sales) adalah 

kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 

membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap 

maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber 

pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban 

finansialnya seandainya perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang, 

begitu pula sebaliknya. Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan 

penjualan pada tahun t setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya 

terhadap penjualan pada periode sebelumnya. 

 

Ket: St      = penjualan pada tahun ke t  

        St-1 = penjualan pada periode sebelumnya 
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2.  Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya (Sartono, 2012:116). Makin tinggi tingkat rasio perusahaan 

tersebut, maka makin tinggi posisi likuiditas perusahaan tersebut. Rasio likuiditas 

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban terhadap utang jangka pendeknya. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan 

likuid dan mempunyai aset lancar lebih besar daripada hutang lancarnya Rasio ini 

meliputi : 

a. Current Ratio (CR) 

Current ratio atau rasio lancar yaitu kemampuan aktiva lancar perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva yang dimiliki. 

Semakin tinggi rasio lancar seharusnya semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, tetapi rasio lancar 

yang terlalu tinggi juga menunjukan manajemen yang buruk atas sumber 

likuiditas (Syamsuddin, 2007:43).  

 

b. Quick Test Ratio (QTR) 

Quick test ratio yaitu kemampuaan aktiva lancar dikurangi persediaan untuk 

membayar kewajiban lancar. Rasio ini memberikan indikator yang lebih baik 

karena menghilangkan aktiva yang kurang lancar dari perhitungan rasio 
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seperti persediaan  karena persediaan memerlukan jangka waktu 

dikonversikan (Syamsuddin, 2007:43). 

 

c. Net Working Capital (NWC) 

Net working capital atau modal kerja bersih yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengetahui rasio modal terhadap kewajiban lancar (Syamsuddin, 2007:44). 

 

d. Defensive Interval Ratio 

Defensive interval ratio yaitu rasio yang berguna untuk mengetahui 

keberlangsungan dari perusahaan melakukan operasi tanpa adanya arus kas 

dari pihak eksternal (Syamsuddin, 2007:44).  

 

 

3.  Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau 

menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang (Sigit, 2008:97). 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt to asset ratio yaitu rasio total kewajiban terhadap asset. Ratio ini 

menekanakan petingnya pendanaan hutang dengan dengan jalan menunjukkan 
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persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga 

menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi 

kondisi pengurangan aktiva akibat kerugiaan tanpa mengurangi pembayaran 

bunga pada kreditor. Nilai rasio yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan 

dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar semua kewajibannya dan mengurangi pembayaran deviden 

dikarenakan pembayaran bunga yang tinggi.  

 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio yaitu rasio yang menunjukkan persentase penyediaan 

dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio 

semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang 

saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, 

semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjang. 

 

c. Equity Multiplier (EM) 

Equity multiplier yaitu ratio yang menunjukkan kemampuaan perusahaan 

dalam mendayagunakan ekuitas pemegang saham. Rasio ini juga diartikan 

sebagai berapa porsi dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pemengang 

saham. Semakin kecil rasio ini semakin besar porsi pemegang saham, 
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sehingga kinerjanya semakin baik, karena persentase untuk pembayaran 

bunga semakin kecil. 

 

 

d. Times Interst Earned 

Times interst earned atau interest coverage yaitu rasio yang berguna untuk 

mengetahui kemampuan laba dalam membayar biaya bunga untuk periode 

sekarang. Investor dan kreditor lebih menyukai rasio yang tinggi karena 

menunjukkan margin keamanan dari investasi yang dilakukan. 

 

 

4.  Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan melalui semua kemampuan dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal dan sebagainya 

Mardiyanto (2009:54).  

a. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin yaitu rasio yang berguna untuk mengetahui keuntungan 

kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual (Mardiyanto, 2009:54). 
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b. Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin yaitu rasio yang menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini 

tidak menggambarkan besarnya persentase keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya 

non-operasional (Mardiyanto, 2009:55). 

 

 

c. Return On Asset (ROA) 

Return on asset yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. 

Dengan mengetahui rasio ini kita dapat menilai apakah perusahaan efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio 

ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan (Mardiyanto, 2009:56). 

 

d. Return On Equity (ROE) 

Return on equity yaitu rasio yang berguna untuk mengetahui pengembalian 

yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio 
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ini menunjukan keberhasilan dari manajemen dalam memaksimalkan tingkat 

pengembaliaan pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini semakin 

tinggi pula tingkat pengembalian kepada pemegang saham (Mardiyanto, 

2009:58). 

 

e. Earning Per Share (EPS) 

Earning per share yaitu rasio yang menggambarkan besarnya pengembaliaan 

modal untuk setiap satu lembar saham. 

 

f. Payout Ratio (PR) 

Payout ratio yaitu rasio yang menggambarkan persentase deviden kas yang 

diterima oleh pemegang saham terhadap laba bersih yang diperoleh 

perusahaan. Semakin tinggi rasio akan semakin menguntungkan bagi 

pemegang saham karena semakin besar tingkat pengembaliaan atas saham 

yang dimiliki (Mardiyanto, 2009:61). 

 

g. Retention Ratio (RR) 

Retention ratio yaitu rasio yang menggambarkan persentase laba bersih yang 

digunakan untuk penambahan modal perusahaan (Mardiyanto, 2009:62). 
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h. Productivity Ratio 

Productivity ratio yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan operasional 

perusahaan dalam menjual dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. 

Semakin rendah nilai ratio menunjukkan terjadinya ketidakefisienan dalam 

menggunakan asset yang dimiliki. Adanya ketidakefisienan tersebut menuntut 

penghentiaan asset-aset yang menggangur sehingga biaya untuk aset akan bisa 

dikurangi atau bisa digunakan untuk investasi pada aktiva yang lebih 

produktif (Mardiyanto, 2009:64). 

 

5.  Rasio  Aktivitas 

Rasio Aktivitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam aktivitas perusahaan seperti seberapa cepat hutang tertagih, lamanya 

barang terjual dari gudang dan sebagainya (Syamsuddin, 2007:47). 

a. Receivable Turn Over (RTO) 

Receivable turn over yaitu rasio yang menggambarkan kualitas piutang 

perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang yang 

dimiliki. Semakin tinggi nilainya akan semakin baik kemampuaan 

perusahaan dalam menagih piutang. Rasio ini bisa juga dijadikan dasar 

untuk pemberiaan kebijakan kredit yang dapat meningkatkan jumlah 
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penjualan dengan memperhitungkan kerugian piutang tidak tertagih 

(Syamsuddin, 2007:48). 

 

b. Rata-rata Penerimaan Piutang(RPP) 

Rata-rata penerimaan piutang yaitu rasio yang menggambarkan berapa 

lama jangka waktu hari piutang akan dapat diubah menjadi kas atau 

ditagih (Syamsuddin, 2007:49). 

 

 

c. Inventory Turn Over (ITO) 

Inventory turn over yaitu rasio yang berguna untuk mengetahui 

kemampuaan perusahaan dalam mengelola persediaan, dalam arti berapa 

kali persediaan yang ada akan diubah menjadi penjualan. Semakin tinggi 

rasio maka semakin cepat persediaan diubah menjadi penjualan 

(Syamsuddin, 2007:51). 

 

d. Lama Persediaan Mengendap (LPM) 

Lama persediaan mengendap yaitu rasio yang berguna untuk mengetahui 

jangka waktu persediaan mengendap di gudang perusahaan. Semakin 

cepat persediaan mengendap, maka semakin likuid persediaan tersebut 
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sehingga tidak ada aktiva yang menggangur terlalu lama (Syamsuddin, 

2007:52). 

 

e. Total Asset Turn Over (TATO) 

Total asset turn over yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan 

penjualan. Dengan melihat rasio ini kita bisa mengetahui efektivitas 

penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan (Syamsuddin, 

2007:53). 

 

 

2.3   Prediksi Financial Distress 

2.3.1   Pengertian Prediksi Financial Distress 

Financial distress atau sering disebut dengan kesulitan keuangan, terjadi 

sebelum suatu perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Financial distress 

merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi 

keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi 

(Plat dan Plat, 2002, dalam Almilia, 2006 dan Ramadhani dan Lukviarman, 2009). 

Financial distress juga bisa didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban financial yang telah jatuh tempo (Beaver et aI, 2011). Model 
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financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi 

financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-

tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan. Kesulitan 

keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau 

ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (Fachrudin, 2008:2). 

Penggunan istilah financial distress untuk menunjukkan masalah likuiditas 

yang berat yang tidak dapat dipecahkan tanpa sebuah penskalaan kembali yang besar 

dari operasi atau struktur perusahaan (Beaver et aI, 2011). Financial distress 

merupakan pandangan terbaik sebagai suatu ide/gagasan/pikiran ekonomi untuk 

beberapa point pada sebuah rangkaian kesatuan. Riset empirik pada area ini 

mempunyai kriteria objektif untuk mengkategorisasikan perusahaan. 

 

2.3.2   Indikator Financial Distress 

Financial distress pada dasarnya adalah kesulitan keuangan perusahaan yang 

terjadi sebelum suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress dapat 

dilihat dari beberapa indikator, menurut  Bringham dan Daves (2008:236) terdapat 

beberapa indikator atau sumber informasi mengenai kemungkinan dari financial 

distress diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Sebuah analisis arus kas periode sekarang dan masa mendatang. Manfaat dari 

penggunaan sumber informasi ini yakni fokus secara langsung pada dugaan 

financial distress  untuk periode yang menjadi perhatian. Estimasi arus kas 
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termasuk pada analisis ini merupakan variabel kritis pada asumsi yang mendasari 

persiapan anggaran.  

2. Analisis strategi perusahaan. Analisis ini mempertimbangkan kompetitor 

potensial dari perusahaan atau institusi, struktur biaya relatifnya, ekspansi gedung 

pada industri, kemampuan perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya, kualitas 

manajemen dan sebagainya. Dalam teori, pertimbangan ini juga akan mendasari 

analisis arus kas. Bagaimanapun sebuah fokus yang terpisah pada persoalan 

strategi dapat menyoroti konsekuensi dari perbedaan yang tiba-tiba terjadi dalam 

sebuah industri. Contoh: pengujian BEP dan struktur biaya.  

3. Analisis laporan keuangan perusahaan dengan perbandingan perusahaan. Analisis 

ini dapat berfokus pada variabel keuangan single (univariate analysis) atau 

kombinasi variabel keuangan (multivariate analysis) . 

4. Variabel eksternal seperti return sekuritas atau peringkat obligasi.  

 

2.3.3   Faktor-Faktor yang Menyebabkan Financial Distress 

Financial distress bisa terjadi pada semua perusahaan. Penyebab terjadinya 

financial distress juga bermacam-macam. (Lizal, 2002, dalam Fachrudin, 2008) 

mengelompokkan penyebab kesulitan, yang disebut dengan model dasar Financial 

distress atau trinitas penyebab kesulitan keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa 

perusahaan bisa mengalami financial distress dan kemudian bangkrut, yaitu: 
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1. Neoclassical model 

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam 

perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya 

(aset) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. 

2. Financial model 

Pencampuran aset benar tetapi struktur keuangan salah dengan liquidity 

constraints. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup 

dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. 

3. Corporate governance model 

Menurut model ini, kebangkrutan mernpunyai campuran aset dan struktur 

keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong 

perusahaan menjadi Out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam 

tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. 

Pada krisis keuangan di Asia yarg terjadi tahun 1997-1998, banyak literatur 

yang menunjukkan bahwa corporate governance adalah salah satu faktor kunci yang 

terkait dengan kesulitan keuangan (Johnson, Boone, Breach dan Friedman, 2000, 

dalam Lu dan Chang, 2009). Corporate governance yang bisa menyebabkan 

perusahaan mengalami financial distress adalah kepemilikan yang terkonsentrasi 

(ownership concentration) dan tata kelola yang buruk (poor corporate governance) 

(Rajan dan Zingales, 1998, dalam Lu & Chang, 2009). Tata kelola yang buruk dalam 

perusahaan dapat memfasilitasi peluang untuk pemegang saham pengendali 

(mayoritas) untuk mentransfer nilai perusahaan ke kantong mereka sendiri, seperti 
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yang dikemukakan oleh (La Porta&Johnson et al. 2000, dalam Hsin, 2008). 

Pengurangan nilai perusahaan akan membuat perusahaan mempunyai kemungkinan 

mengalami financial distress yang lebih besar (Lee dan Yeh, 2004, dalam Hsin, 

2008). Selain masalah corporate governance, financial distress juga bisa disebabkan 

kondisi eksternal yang berada di luar perusahaan, seperti kondisi makro ekonomi. 

Sejumlah penulis mengemukakan bahwa faktor makro ekonomi mempunyai dampak 

signifikan pada tetjadinya kesulitan keuangan, dan kemudian akan berdampak pada 

kebangkrutan pemsahaan (Liou dan Smith, 2007). Namun, faktor makro ekonomi ini 

relatif jarang. Beberapa faktor makro ekonomi yang bisa menyebabkan financial 

distress antara lain fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, Gross National Product, 

ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai, dan sebagainya (Liou dan Smith, 2007). 

(Altman 1971, dalam Liou dan Smith, 2007) mencatat bahwa kebijakan moneter yang 

ketat dapat meningkatkan kemungkinan kebangkrutan, karena ekspektasi investor 

yang negatif tentang kondisi moneter. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

kesulitan keuangan perusahaan sangat erat terkait dengan kondisi makro ekonomi 

(Graham et al., 2011). 

 

2.3.4   Cara Mengukur Financial Distress 

Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan  untuk memprediksi financial 

distress hingga kebangkrutan, cara-cara dalam mengukur financial distress menurut 

Lizal (2008: 147) yaitu: 
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1. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan cara yang paling sering digunak an untuk 

memprediksi financial distress. Banyak penelitian dilakukan untuk menemukan rasio 

keuangan yang bisa digunakan untuk memprediksi financial distress. Berbagai model 

untuk memprediksi financial distress yang disusun dari berbagai rasio keuangan: 

a. Model Altman Z-Score 

Model ini dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968. Altman menggunakan 5 

rasio keuangan untuk memprediksi corporate failure. (Fachrudin, 2008). Model Z-

Score yang dikembangkan Altman, yaitu: 

1)  Model Altman Pertama 

Setelah melakukan penelitian terhadap variabel dan sampel yang dipilih, 

Altman menghasilkan model kebangkrutan yang pertama. Persamaan 

kebangkrutan yang ditujukan untuk memprediksi sebuah perusahaan go publik 

manufaktur. Persamaan 

dari model Altman pertama yaitu: 

Z = 0,012Xl + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0.999X5 

Keterangan: 

Xl = working capital to total assets 

X2 = retained earning to total assets 

X3 = earning before interest and taxes to total assets 

X4 = market value of equity to book value of total debt 

X5 = sales to total asselS 
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Z = overall index 

2)  Model Altman Revisi 

Model Altman Revisi Model yang dikembangkan oleh Altman ini mengalami 

suatu revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan penyesuaian yang 

dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya untuk perusahaan 

manufaktur yang go public melainkan juga dapat diaplikasikan untuk 

perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Model yang lama mengalami 

perubahan pada salah satu variabel yang digunakan. Altman mengubah 

pembilang Market Value Of Equity pada X4 menjadi book value of equity to 

book value of total debt karena perusahaan privat tidak memiliki harga pasar 

untuk ekuitasnya. Persamaan dari model Altman revisi yaitu: 

 

Z = 0.717Xl + 0.847X2 + 3.l07X3 + 0,420X4 + 0.998X5 

Keterangan: 

Xl = working capital to total assets 

X2 = retained earning to total assets 

X3 = earning before interest and taxes to total assets 

X4 = book value of equity to book value of total debt 

X5 = sales to total assets 

Nilai cut-off adalah Z < 1,81 perusahaan masuk kategori bangkrut; 1,81 < Z-

Score < 2,67 perusahaan mas uk wilayah abu-abu (grey area atau zone of 

ignorance); dan Z >2,67 perusahaan tidak bangkrut. 
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3)  Model Altman Modifikasi 

Altman Modifikasi Seiring dengan berjalannnya waktu dan penyesuaian 

terhadap berbagai jenis perusahaan. Altman kemudian memodifikasi modelnya 

supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, sepeti manufaktur, non 

manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang (emerging 

market). Dalam Z-score modifikasi ini Altman mengeliminasi variable X5 

(sales/total asset.) karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan 

ukuran asset yang berbeda-beda. Berikut persamaan Z-Score yang di Modifikasi 

Altman dkk: 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Keterangan: 

Xl = working capital to total assets 

X2 = retained earning to total assets 

X3 = earning before interest and taxes to total assets 

X4 = book value of equity to book value of total debt 

 

b. Model Zeta 

Model ini dikembangkan pada tahun 1977 oleh Altman dan Zeta Service Inc., 

sebuah perusahaan keuangan, di mana model ini lebih akurat dalam 

mengklasifikasikan kebangkrutan. Varibel yang masuk dalam model Zeta antara 

lain return on assets, stability of earnings, debt service, cumulative projitability, 
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liquidity/current ratio, capitalization (five year average of total market value), dan 

size (total tangible assets) (Jones, 2002; dalam Fachrudin, 2008). 

c. Model O-Score 

Ohlson pada tahun 1980 menemukan tujuh rasio keuangan yang mampu 

mengindetifikasi perusahaan yang pailit dengan menggunakan regresi logistik, di 

mana tingkat ketepatan yang mendekati hasil penelitian Altman (Hadad, Santo so, 

dan Rulina, 2003, dalam Fachrudin, 2008). Berikut adalah formula dari model O-

Score: 

O-score = -1.32 - 0.407 ,log (total assets) 

+6,03 (to/alliabilities to total assets) 

-1.43 (working capital to total assets) 

+0,076 (current liabilities to Current assets) 

-1. 72 (1 if total liabilities  > total assets,0  if otherwise) 

-2.37 (net income to total assets) 

-1.83 (funas from operations to total liabilities) 

+0,285 (1 if net loss for the last two ycars. 0 otherwise) 

-0,521  net income t  - net income t-1   

net income t  - net income t-1   

 
Makin tinggi nilai O-Score maka makin tinggi peluang perusahaan untuk 

mengalamijinancial distress dan kebangkrutan. 

d. Model Zmijewski 

Zmijewski pada tahun 1984  (dalam Anandarajan et al., 2001, dikutip oleh 

Fachrudin, 2008) melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan yang 
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tidak dilakukan dalam industri spesifik sehingga dapat ditera kan secara 

universallintas industri. Model Zmijewski: 

b* = -4,803 - 3.6 ROA + 5,4FNL - 0,1LIQ I 

Keterangan: 

b* menunjukkan kemungkinan bangkrut, semakin besar nilainya 

menunjukkan kemungkinan bangkrut yang lebih besar. 

ROA = net income to total assets 

FNL = Total debt to assets 

LIQ = Current assets to current liabilities. 

e. Model Springate 

Model Springate Model ini dikembangkan oleh Springate (1978) dengan 

menggunakan analisis multidiskriminan, dengan menggunakan 40 perusahaan 

sebagai sampelnya. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

dengan tingkat keakuratan 92,5%. Model yang berhasil dikembangkan oleh 

Springate adalah: 

Z = 1,03A + 3,07 B + 0,66C +0,4D 

keterangan:  

A = working capital/total asset 

B = net profit before interest and taxes/total asset 

C = net profit before taxes/current liabilities 

D = sales / total asset 

Jika Z < 0,862 maka perusahaan diklasifikasikan “failed” 
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f. Rasio CAMEL 

Rasio CAMEL merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan perbankan. Penilaian kinerja Ill) menggunakan lima aspek pl~nilaian, 

yaitu: 1) capital; 2) assets; 3)management; 4) earnings; 5) liquidity yang disebut 

CAMEL. Almilia dan Herdiningtyas (2005) menguji faktor-faktor yang 

menentukan kebangkrutan di sektor perbankan dengan menggunakan rasio 

CAMEL, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa CAMEL memiliki daya 

klasifikasi atau daya prediksi untuk kondisi bank yang mengalami kesulitan 

keuangan dan yang mengalami kebangkrutan. 

 

2. Analisis Arus Kas 

Laporan arus kas melaporkan arus kas perusahaan pada periode berjalan 

sekaligus menggambarkan arus kas masa depan. Kordestani et al. (2011) menemukan 

bahwa ada perbedaan signifikan dalam komposisi arus kas pada periode satu, dua dan 

tiga tahun sebelum financial distress. Artinya,financial distress bisa diprediksi atas 

dasar isi dan komposisi laporan arus kas. Casey & Bartczak (1985) juga memberikan  

bukti tentang apakah data arus kas operasi dapat meningkatkan akurasi model t.ntuk 

membedakan antara perusahaan yang mengalami financial distress dan yang tidak. 

 

3. Prediksi Corporate Governance Perusahaan 

 Prediksi  financial  distress  bisa  dilakukan  melalui   evaluasi  corporate  

governance atau tata kelola perusahaan. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik, 
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maka hal ini menjadi prediksi bagi terjadinya financial distress. Hal ini diteliti oleh 

Lu dan Chang (2009) serta Hsin (2008). 

 

4. Prediksi Kondisi Makro Ekonomi 

Kondisi financial distress bisa diprediksi melalui evaluasi kondisi makro 

ekonomi yang ada di suatu negara. Jika kondisi makro ekonomi di Negara tersebut 

memburuk, maka ada kemungkinan perusahaan di negara tersebut mengalami 

financial distress. 8eberapa faktor makro ekonomi yang bisa menyebabkan financial 

distress, antara lain fluktuasi dalam inflasi, suku bunga, Gross National Product, 

ketersediaan kredit, tingkat upah pegawai, dan sebagainya (Liou dan Smith, 2007). 

Tsai et at. (2009) juga meneliti factor makro ekonomi yang bisa digunakan untuk 

memprediksi financial distress. 

 

5. Credit Cycle Index 

Kim (1999, dalam Tsai dan Chang, 20 10) mengembangkan credit cycle index 

dengan menggunakan faktor-faktor makro ekonomi untuk menentukan indikator 

cutoff dari financial distress. Hasil penelitian Tsai dan Chang (2010) menunjukkan 

bahwa credit cycle index dapat meningkatkan kinerja indikator cut off untuk 

memprediksi financial distress. Model ini dapat memprediksi financial distress, 

terutama di pasar negara berkembang. Secara teoritis, credit cycle index negatife 

menunjukkan resesi ekonomi (Tsai dan Chang, 2010). 
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6. Artificial Neural Networks 

Gholizadeh et at. (2011) memprediksi kesulitan  keuangan perusahaan dengan 

menggunakan artificial neural networks dan faktor internal yang mempengaruhi 

perusahaan (variabel keuangan mikro). Hasil penelitian Gholizadeh et at. (2011) 

menunjukan bahwa penggunaan faktor mikro ekonomi dapat memainkan peran 

penting dalam memprediksi financial distress. Artificial neural networks digunakan 

dalam berbagai kebutuhan seperti sistem militer, peralatan rumah tangga otomatis, 

perbankan, elektronik, industri, pertahanan, kesehatan, audio dan video, robot, 

telekomunikasi, dan sistem transportasi. Artificial neural networks ini menjadi 

populer di masa depan dengan menggunakan komputer kecepatan tinggi dan 

komputasi algoritma yang belajar lebih cepat (Gholizadeh et al., 2011). 

 

7. Prediksi Opini Auditor Independen 

Auditor independen pada tahap penyelesaian audit, harus melakukan evaluasi 

terhadap going concern perusahaan. Jika terdapat keraguan atas going concern 

perusahaan, maka auditor tidak bisa memberi pendapat wajar tanpa pengecualian, 

melainkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas atau tidak 

memberikan pendapat. Dari membaca laporan audit, para stakeholder dapat 

memprediksi kondisi perusahaan apakah mengalami financial distress yang akan 

mengarah pada kebangkrutan. Kennedy dan Shaw (2007) menemukan bahwa opini 

auditor merupakan variabel yang signifikan dalam memprediksi financial distrei's. 

Tsai et al. (2009) juga meneliti opini auditor untuk memprediksi financial distress. 
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8. Rough Set TheO/y (RST) dan Support Vector Machine (SVM) 

Yu et al. (2011) melakukan prediksi financial distress dengan menggunakan 

integrated model of  RST dan support vector machine (SVM) dalam rangka 

peringatan dini dan metode yang lebih baik meningkatkan akurasi prediksi. RST dan 

SVM merupakan alat yang bisa meningkatkan akurasi prediksi dari financial distress. 

RST adalah kerangka kerja formal untuk menemukan fakta dari data yang tidak 

sempuma (Walczak dan Massart, 1999, dalam Yu et al.,2011),  dan telah berhasil 

diterapkan untuk reduksi data, ekstraksi aturan, data mining dan granularity 

computation. SVM berdasarkan teori pembelajaran statistik, dimana peneliti dapat 

secara efektif mengklasifikasikan data ke kelas yang berbeda. 

 

2.4   Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Distress 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa dipetik 

dalam memprediksi financial distress. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan 

beberapa indikator dalam rasio keuangan, diantaranya menggunakan rasio sales 

growth, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas. Dalam penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress yang diuji dengan 

menggunakan regresi logit  hasil yang diperoleh berbeda-beda. Dibawah ini adalah 

tabel dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh rasio keuangan dalam 

memprediksi financial distress diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1   

Penelitian Terdahulu  

 

Peneliti 

 

Judul 

 

Variabel yang 

diamati 

Metode/ 

Alat 

analisis 

 

Hasil 

 

Wahyu 

Widarjo dan 

Donny 

Setiwana 

(2009) 

 

Pengaruh rasio 

keuangan terhadap 

kondisi financial 

distress perusahaan 

otomotif 

 

 

 

Current ratio, 

quick ratio, cash 

ratio,  return on 

asset, debt to 

asset ratio, dan 

sales growth 

 

Regresi 

Logit 

 

Quick ratio, return on asset 

berpengaruh  negatif 

terhadap financial distress 

perusahaan.  

Current ratio, cash ratio,  

debt to asset ratio, sales 

growth tidak berpengaruh 

signifikan. 

 

 

Atika, 

Darminto, 

dan Siti 

(2009) 

 

 

PENGARUH 

BEBERAPA 

RASIO 

KEUANGAN 

TERHADAP 

PREDIKSI 

KONDISI 

FINANCIAL 

DISTRESS 

(Studi pada 

Perusahaan Tekstil 

dan Garmen yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 

2008-2011). 

 

 

 

 

 

Current Ratio, 

Profit Margin, 

Debt Ratio, 

Current 

Liabilities To 

Total Assets, 

Sales Growth, 

Inventory 

Turnover 

 

 

Regresi 

Logit  

 

 

Current Ratio, Debt 

Ratio dan 

CLTA berpengaruh 

negatif terhadap financial 

distress , sedangkan 

Profit Margin, Sales 

Growth, Inventory 

Turnover tidak 

berpengaruh. Hal ini 

merupakan rasio yang 

dapat 

digunakan untuk 

memprediksi kondisi 

financial distress 

perusahaan 



46 

 

 

Peneliti 

 

Judul 

 

Variabel yang 

diamati 

Metode/ 

Alat 

analisis 

 

Hasil 

Alhassan 

Bunyaminu 

(2009) 

Predicting 

Corporate Failure 

of UK’s Listed 

Companies: 

Comparing Multiple 

Discriminant 

Analysis and 

Logistic Regression 

Profitability/ 

Employee 

efficiency, 

Leverage/ 

Liquidity, Asset 

Utilisation, 

Growth Ability, 

dan Size 

Comparin

g Multiple 

Discrimin

ant 

Analysis 

and 

Logistic 

Regressio

n 

Return on total aset, 

Solvabilitas, Gearing 

ratio dan interest cover  

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

financial distress  

perusaaan  terlepas dari 

metodologi yang 

digunakan. 

Imam 

Mas’ud & 

Reva 

(2011) 

ANALISIS RASIO 

KEUANGAN 

DALAM 

MEMPREDIKSI 

KONDISI 

KEUANGAN 

FINANCIAL 

DISTRESS 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR 

YANG 

TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK 

JAKARTA  

 

 

likuiditas, 

profitabilitas, 

financial 

distress, 

financial 

leverage dan 

arus kas operasi 

 

Regresi 

logit 

 

Likuiditas  dan Financial 

leverage tidak 

berpengaruh signifikan, 

sedangkan 

Profitabilitas, dan Arus 

kas dari aktivitas operasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 
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Peneliti 

 

Judul 

 

Variabel yang 

diamati 

Metode/ 

Alat 

analisis 

 

Hasil 

 

Arimbi Juita 

(2009) 

 

PREDIKSI RASIO 

KEUANGAN 

TERHADAP 

KONDISI 

FINANCIAL 

DISTRESS PADA 

PERUSAHAAN 

PROPERTY YANG 

TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA 

 

 

likuiditas, 

profitabilitas, 

financial 

distress, 

financial 

leverage dan 

arus kas operasi 

 

Regresi 

logit 

 

Profitabilitas, arus kas 

dari 

aktivitas operasi 

berpengaruh 

terhadap kondisi 

financial distress 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

 

Oktita 

Earning 

Hanifah 

(2013) 

 

PENGARUH 

STRUKTUR 

CORPORATE 

GOVERNANCE 

DAN FINANCIAL 

INDICATORS 

TERHADAP 

KONDISI 

FINANCIAL 

DISTRESS 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009-2011) 

 
 

 

dewan direksi, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

leverage, 

operating 

capacity 

,ukuran dewan 

komisaris, 

komisaris 

independen, 

ukuran komite 

audit, likuiditas, 

dan 

profitabilitas 

 

Regresi 

logit 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, 

leverage, dan operating 

capacity memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kondisi 

financial distress. 
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Peneliti 

 

Judul 

 

Variabel yang 

diamati 

Metode/ 

Alat 

analisis 

 

Hasil 

 

Jimming & 

wei wei 

(2011) 

 

 

 

 

AN EMPIRICAL 

STUDY ON THE 

CORPORATE 

FINANCIAL 

DISTRESS 

PREDICTION 

BASED ON 

LOGISTIC MODEL: 

EVIDENCE FROM  

CHINA’S 

MANUFACTURING 

INDUSTRY 

 

 

Sales growth, 

current ratio, 

leverage, return 

on asset, total 

asset turnover 

 

Logistic 

regression 

 

Current  ratio, debt asset 

ratio, total asset turn 

over hasilnya 

berpengaruh terhadap 

financial distress, 

sedangkan Sales growth, 

total asset turnover tidak 

berpengaruh terhadap 

financial distress di 

China’s Manufacturing 

Industry.  

Sumber : Data Olahan Penulis 

 

2.5   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan teori yang dikembangkan diatas, maka dapat disajikan 

kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen, 

dalam hal ini adalah  s-growth,  likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas 

terhadap variabel dependen financial distress. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kondisi financial perusahaan. Variabel  yang merupakan 

variabel kategori, 0 untuk perusahaan sehat dan 1 untuk perusahaan yang tidak sehat.  

Maka dapat diketahui bahwa rasio-rasio keuangan  yang berasal dari laporan  

laba rugi dan neraca serta rasio-rasio keuangan yang berasal dari informasi laporan 
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arus kas merupakan variabel independen yang diukur pengaruhnya terhadap variable 

dependen (financial distress). Sebelum mengukurnya maka dibuatlah hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.  

Variabel independen yang pertama adalah tingkat pertumbuhan 

penjualan/sales growth (X1) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berasil menjalankan 

strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Hal ini berarti semakin besar 

pula laba yang dihasilkan dari penjualan perusahaan tersebut. Variabel pertumbuhan 

penjualan mengacu pada penelitian yang dilakukan amalia dan kristijadi (2003) 

hasilnya menunjukkan bahwa sales growth (X1) menyatakan pertumbuhan penjualan 

memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress.   

Kedua adalah current ratio (X2) yaitu Current Ratio (CR) Penggunaan dalam 

likuiditas ini dikarenakan rasio ini paling sering digunakan dan dapat dikatakan 

paling efektif .  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jiming dan Wei Wei pada 

penelitiannya di China (2011), menyatakan bahwa current ratio memiliki pengaruh 

negatif terhadap terjadinya kondisi financial distress.. Dalam  penelitian ini likuiditas 

perusahaan yang dilihat dari current ratio diharapkan mampu menjadi alat ukur dalam 

memprediksi financial distress.  

Selanjutnya yaitu Return on asset (X3) Penelitian yang dilakukan oleh 

Almalia (2009) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terjadinya kesulitan keuangan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Salehi 
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(2019) dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

financial distress perusahaan. Hasilnya bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan 

net income to total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

distress.  

Selanjutnya Leverage (X4) yang diukur dari DAR yaitu rasio total kewajiban 

terhadap asset. Ratio ini menekankan  petingnya pendanaan hutang dengan jalan 

menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini 

juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi 

kondisi pengurangan aktiva akibat kerugiaan tanpa mengurangi pembayaran bunga 

pada kreditor. Dalam penelitian yang dilakukan Widarjo dan Setiawan, 2009. Rasio 

leverage yang  digunakan adalah rasio utang (debt-asset ratio) yaitu total utang 

dibagi dengan total aktiva. Penelitian ini menunjukkan bahwa leverage (debt asset 

ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi financial distress. 

Yang terakhir diukur oleh rasio Total Asset Turnover (X5), yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. 

Hasil penelitian Jiming dan Weiwei (2011) yang menunjukkan rasio total assets 

turnover berpengaruh negatif, berarti semakin tinggi rasio total assets turnover 

(Sales/TA) semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress. Dengan 

melihat rasio ini kita bisa mengetahui efektivitas penggunaan aktiva.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menggambarkan kerangka 

berfikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Data Olahan Penulis 

 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas  maka penulis membuat 

hipotesis, berikut ini   adalah hipotesisnya diantaranya: 

H1= Rasio keuangan secara simultan berpengaruh terhadap financial distress 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

H2=  Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif  terhadap terhadap financial distress 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

H3= Likuiditas yang diukur dari current ratio berpengaruh negatif terhadap terhadap 

financial distress perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

S-Growth (X1) 

TATO (X5) 

CR (X2) 

ROA (X3) 

Leverage (X4) 

Kondis Financial 

Perusahaan 

Variabel dummy(Y) 

Prediksi 

Financial 

distress 

Perusahaan 
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H4=  Profitabilitas yang di ukur dengan return on assets berpengaruh positif terhadap 

terhadap financial distress perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII.  

H5=  Financial leverage yang diukur dengan total liabilities to total asset berpengaruh 

positif terhadap terhadap financial distress perusahaan – perusahaan yang 

terdaftar di JII.  

H6=  Total Asset Turn Over (TATO) berpengaruh negatif terhadap terhadap financial 

distress perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

 

 


