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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teory Agency 

Teori keagenan (Agency theory) menggambarkan hubungan antara dua 

individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan 

kepentingan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan 

pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Principal dan investor 

melakukan kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk  

melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal dalam hal terjadi pemisahan  

kepemilikan dan kontrol perusahaan. Agar hubungan kontraktual dapat berjalan 

lancar, maka principal akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada 

agent. 

Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan 

efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola 

perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab terhadap 

pemilik yang kemudian berimbas dengan pendanaan perusahaan baik dari investor 

atau kreditor. Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan principal. Oleh karena itu sebagai 
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pengelola, manajer berkewajiban untuk selalu transparan dalam melaksanakan 

kendali perusahaan di bawah principal.  

Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan 

salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Misalnya, jika laba yang diperoleh perusahaan 

nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat dilihat bahwa 

perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa dari nilai laba bersih yang diperoleh, perusahaan dapat 

melakukan pembagian deviden kepada setiap investornya. Oleh karena itu, 

kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan akan semakin kuat dan perusahaan 

pun akan mendapatkan kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya.  

Sebaliknya, jika nilai laba suatu perusahaan bernilai kecil dalam jangka waktu 

yang relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut bahwa pihak principle akan 

menganggap perusahaan tidak mampu dalam menjalankan kegiatan operasinya 

dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan perusahaan mengalami 

permasalahan keuangan atau kondisi financial distress. Hal ini menjadikan pihak 

principle tidak akan mempercayakan dananya untuk dikelola dalam kegiatan 

perusahaan tersebut. Dengan demikian informasi dari laporan keuangan tersebut 

dapat dijadikan pihak principle untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. 
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Didasarkan pada agency theory, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk 

memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return 

atas dana yang telah mereka investasikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para 

investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. 

Sebaliknya, dari adanya laporan keuangan yang buruk dalam pelaporannya, hal ini 

dapat menunjukkan kondisi financial distress. Kondisi tersebut dapat menciptakan 

keraguan dari pihak investor dan kreditor untuk memberikan dananya karena tidak 

adanya kepastian atas return dana yang telah diberikan. 

 

2.2 Financial Distress 

2.2.1 Pengertian Financial Distress 

Platt dan Platt (2002) mendefinisikan bahwa financial distress sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan penundaan pengiriman, 

penurunan kualitas produk, penundaan pembayara tagihan pada kreditor, kondisi 

tersebut apabila diketahui lebih dini maka perusahaan tidak akan sampai mengalami 

likuidasi atau kebangkrutan. 

Definisi lain atas financial distress yang terkait dengan informasi pada 

laporan keuangan dalam Rismawaty (2012), Yaitu: 

1. Almilia, Kristijadi (2003) financial distress adalah kondisi dimana perusahaan 

mengalami laba bersih operasi (net operation income) negative selama beberapa 
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tahun dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen, 

pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayara dividen. 

2. Luciana (2006) financial distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami 

delisted akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negative berturut-turut serta 

perusahaan tersebut telah demerger. 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa financial distress adalah 

kondisi dimana perusahaan mengalami penurunan laba yang terjadi selama dua tahun 

berturut-turut. Dan dapat ditinjau melalui komposisi neraca yaitu perbandingan 

jumlah aktiva dan kewajiban, dari laporan laba rugi jika perusahaan terus menerus 

rugi dan dari laporan arus kas.  

 Bidgham dan Gepenski (1997) dalam Heni dan Iskandar (2014), 

mendefinisikan financial distress sebagi berikut: 

1. Economic failure, adalah keadaan ketika pendapatan perusahaan tidak dapat 

menutupi total biaya, termasuk cost of capital nya. Bisnis yang terkena 

economic failure dapat meneruskan operasinya apabila investor berkeinginan 

menambah modalnya dan menerima tingkat pengembalian dibawah tingkat 

pasar. 

2. Business failure, didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi 

dengan akibat kerugian kreditur. 
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3. Technical insolvency, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancer 

ketika jatuh tempo. Technical insolvency dapat menunjukan kekurangan 

likuiditas sementara apabila selama waktu pemenuhan kewajiban perusahaan 

tersebut dapat meningkatkan kas, membayar kewajiban, dan survive. 

Technical insolvency merupakan gejala awal terjadinya kehancuran keuangan. 

4. Insolvency in bankruptcy, perusahaan memiliki nilai buku hutang melebihi 

nilai pasar asset. 

5. Legal bankruptcy, perusahaan telah diajukan tuntutan secara resmi dengan 

undang-undang. 

Menurut UU No. 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan 

kepailitan atau kebangkrutan adalah sita umumatas semua kekayaan debitur pailit 

yang pengurusan dan pemberesannya dlakukan oleh kurotur dibawah pengawasan 

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Diperjelas pada 

pasal 2 ayat (1) bahwa apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur atau 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri 

mauoun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. 

 

2.2.2 Penyebab Financial Distress 

 Menurut Hanafi (2008), penyebab kesulitan keuangan dan kebangkrutan 

cukup bervariasi. Tabel berikut ini menunjukkan fakor-faktor penyebab kegagalan 

bisnis pada umumnya, yaitu: 
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Tabel II.1 Penyebab Financial distress 

No Penyebab kegagalan Usaha Persentase 

(%) 

1.  Kekurangan pengalaman operasional 15,6 

2.  Kekurangan pengalaman manajerial 14,1 

3.  Pengalaman tidak seimbang antara keuangan, 

produksi, dan fungsi lainnya 

22,3 

4.  Manajemen yang tidak kompeten 40,7 

5.  Penyelewengan 0,9 

6.  Bencana 0,9 

7.  Kealpaan 1,9 

8.  Alas an lain yang tidak diketahui 3,6 

 Jumlah 100% 

Sumber: Hanafi (2008) 

Selain itu juga alasan lain tentang kegagalan bisnis yang khususnya 

terjadipada sektor usaha kecil yaitu: 

1. Struktur permodalan yang kurang: 

a. Kekurangan modal untuk membeli barang modal dan peralatan 

b. Kekurangan modal untuk memanfaatkan barang persediaan yang dijual 

dengan potongan kuantitas, atau jenis potongan lainnya. 

2. Menggunakan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman: 

a. Gagal menerapkan pengendalian persediaan. 
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b. Tidak dapat melakukan pengendalian kredit. 

c. Kurang memadainya catatan akuntansi. 

3. Ketiadaan perencanaan bisnis: 

a. Ketidak mampuan mendeteksi dan memahami perubahan pasar. 

b. Ketidak mampuan memahami perubahan kondisi ekonomi. 

c. Tidak menyiapkan rencana untuk situasi darurat atau diluar dugaan. 

d. Ketidak mampuan mengantisipasi dan merencanakan kebutuhan keuangan. 

4. Kualifikasi pribadi 

a. Kurangnya pengetahuan bisnis. 

b. Tidak ingin bekerja terlalu keras. 

c. Tidak ingin mendelegasikan tugas dan wewenang. 

d. Ketidak mampuan memelihara hubungan baik dengan konsumen. 

 

2.2.3 Indikator Financial Distress 

Ada beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan kesulitan 

keuangan yang dilihat dari pihak internal perusahaan yaitu: 

a. Turunnya volume penjuakan karena ketidakmampuan manajemen dalam 

menerapkan kebijakan dan strategi. 

b. Turunnya kemmpuan perusahaan dalam mencetak keuntungan. 

c. Ketergantungan terhadap utang sangat besar. 

Sebaliknya, beberapa indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan 

yang dilihat dari pihak eksternal yaitu: 
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a. Penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama 

beberapa periode berturut-turut 

b. Penurunan laba secara terus-menerus dan perusahaan mengalami kerugian. 

c. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. 

d. Pemecatan pegawai secara besar-besaran. 

e. Harga dipasar mulai menurun terus-menerus. 

Dampak financial distress tidak hanya memperburuk kondisi keuangan 

perusahaan tersebut, tetapi juga menimbulkan dampak lain seperti buruknya penilaian 

terhadap kinerja manajemen perusahaan, banyaknya pegawai/ karyawan penting yang 

keluar karena akan terjadi kemungkinan penurunan upah/ gaji, pemasok menolak 

untuk memberikan kredit dan kreditor tidak mau memberikan pinjaman. 

 

2.2.4 Prediksi Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress terjadi sebelumkebangkrutan. 

Model 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. Prediksi 

financial distress perusahaan ini menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak yang 

menggunakan model tersebut meliputi : 

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 dan 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 mempunyai tanggung jawab 

mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan 

individu. Hal in i menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas 

perusahaan. 

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

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 paksa 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 dari kebangkrutan. 
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2.2.5 Faktor Penyebab Financial Distress 

Menurut Janch & Glueck dalam Rulick (2012), Secara garis besar faktor 

faktor penyebab kesulitan keuangan/financial distress dibagi menjadi tiga, yaitu:  

a. Faktor Umum  

1. Sektor Ekonomi  

Faktor-faktor kesulitan keuangan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi 

dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, dan suku 

bunga.  

2. Sektor Sosial  

Faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup 

masyarakat yang mempengaruhi produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan dan faktor lain yang juga berpengaruh adalah kerusuhan dan 

kekacauan yang terjadi di masyarakat.  

3. Sektor Teknologi  

4. Sektor Pemerintah  

Kebijakan pemerintah tidak mencabut subsidi pada perusahaan dan 

industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, 

kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-

lain. 
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b. Faktor Eksternal Perusahaan  

1. Sektor Pelanggan  

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna 

untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan 

peluang-peluang menemukan konsumen baru dan menghindari 

menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke 

pesaing.  

2. Sektor Pemasok  

Perusahaan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena 

kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan 

pembelinya tergantung seberapa jauh pemasok berhubungan dengan 

pedagang bebas. 

3. Sektor Pesaing  

Perusahaan juga jangan melupakan pesaing karena apabila pesaing lebih 

diterima masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan 

mengurangi pendapatan yang diterima. 

 

2.3 Laporan keuangan 

2.3.1 Pengertian laporan keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009), laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba/ rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 
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disajikan daam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. 

Pengertian rasio keuangan menurut James Van Horne dalam Kasmir (2008), 

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini 

akan terlihat kesehatan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2009), laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat 

ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan 

kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan 

terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal dan periode tertentu. 

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan 

untuk kepentingan internal perusahaan. Sedangkan, untuk laporan lebih luas 

dilakukan satu tahun sekali. 

 

2.3.2 Tujuan laporan keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi 

keuangan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum 

laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, 

baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat 

disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. 
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Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada 

pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut Rudianto (2008) secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas 

usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba dimasa 

mendatang. 

4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba. 

5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

sumber-sumber ekonomi dan kewjiban, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembelajaran dan investasi. 

6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, 

seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan. 
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2.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Budi rahardjo (2001) komponen laporan keuangan terdiri dari: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan mengenai keadaan harta atau kekayaan perusahaan, 

atau  keadaan posisi keuangan perusahaan pada saat (tanggal) tertentu. Neraca  

memberitahu kita mengenai seberapa kuat posisi keuangan perusahaan dengan  

memperlihatkan bagian yang dimiliki perusahaan dan bagian yang dipinjam dari  

kreditor untuk suatu jangka waktu tertentu. Komponen neraca sendiri dapat  

dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:  

a. Aktiva atau Harta  

Aktiva adalah sumber daya ekonomi atau harta yang dimiliki atau 

dikendalikan oleh suatu perusahaan, seperti kas, bangunan, kendaraan, dan lain-lain 

yang diharapkan mempunyai manfaat dimasa depan. Atau investasi yang dilakukan  

perusahaan dalam aktivitasnya mengejar laba. Aktiva atau Harta yang terdapat pada 

kolom sebelah kiri neraca yang mencerminkan struktur kekayaan perusahaan, yang 

menunjukkan dana perusahaan ditanamkan atau dialokasikan pada pos-pos apa saja. 

Aktiva biasanya terdiri dari:  

1. Aktiva lancar, secara umum aktiva lancar meliputi kas dan semua aktiva dalam 

jangka waktu singkat atau jangka pendek akan kembali lagi dalam  bentuk kas. 

Jangka waktu biasanya tidak lebih dari satu tahun terhitung dari tanggal neraca. Yang 

termasuk komponen dari aktiva lancar adalah:  
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a. Kas dan Bank, adalah semua tagihan dan uang di brankas dan uang yang 

tersimpan di bank. Uang yang tersimpan di bank bisa dalam bentuk rekening, 

tabungan, atau giro maupun deposito Surat berharga atau efek (Marketable 

Securities), aktiva ini adalah investasi jangka pendek yang kelebihan dana 

yang tertanam dalam kas, atau kas yang tidak terpakai yang tidak segera 

diperlukan. Biasanya diinvestasikan dalam bentuk surat berharga (commercial 

paper dan government securities).  

b. Piutang dagang, adalah suatu nilai yang belum kita terima dari langganan atau 

konsumen meskipun barang sudah kita serahkan sebelum dibayar.  

c. Persediaan, Persediaan untuk perusahaan pabrikasi (perusahaan yang 

menghasilkan atau memproduksi barang) terdiri dari tiga kelompok yaitu: 

barang mentah yang digunakan dalam proses produksi, barang setengah jadi 

yang masih perlu proses lebih lanjut, dan barang jadi yang siap untuk 

dipasarkan.  

d. Biaya Dibayar di Muka, pembayaran di muka bisa muncul pada situasi 

sebagai berikut. Pada tahun ini perusahaan membayar asuransi kebakaran 

untuk jangka waktu tiga tahun.  

2. Aktiva tetap, adalah berhubungan dengan hak milik, bangunan dan peralatan. 

Aktiva ini bukan untuk dijual akan tetapi digunakan untuk kegiatan perusahaan, 

berproduksi, menyimpan barang, mengirim dan memamerkan produknya. Yang 
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termasuk dalam komponen aktiva tetap  adalah tanah, hak atas tanah, bangunan, 

mesin, peralatan, perabotan kantor, mobil, truk, dsb. 

3. Aktiva Tidak Berwujud, adalah aktiva yang secara fisik tidak ada tetapi 

mempunyai nilai nyata bagi perusahaan. Contoh dari aktiva ini adalah: 

a. Hak patent (patent)  

b. Hak cipta (copy right)  

c. Goodwill  

d. Franchise  

e. Merek dagang (trade mark)  

 

b. Kewajiban atau Hutang (Liabilities) 

Merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan 

dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang 

disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Komponen 

kewajiban ada tiga kelompok diantaranya adalah :  

1. Kewajiban/hutang lancar (current liabilities), merupakan kewajiban atau hutang 

yang akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu satu tahun buku (terhitung sejak 

tanggal neraca) atau kurang, atau dalam siklus operasi  normal jika lebih dari satu 

tahun. Yang termasuk kewajiban lancar adalah:  

a. Hutang dagang, menunjukkan suatu jumlah dimana perusahaan meminjam 

dari rekan usaha atau kreditor, darimana telah dibeli barang secara kredit. 
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b. Hutang wesel, Jika uang dipinjam dari bank atau pihak lain, maka akan 

muncul di neraca pada pos hutang wesel, sebagai bukti bahwa suatu perjanjian 

tertulis telah diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman. 

c. Hutang pajak, merupakan hutang kepada instansi pajak yang belum dibayar. 

2. Kewajiban jangka panjang (long term liabilities), merupakan kewajiban yang tidak 

akan dibayar dengan aktiva lancar selama siklus operasi, atau tidak akan jatuh tempo 

dalam waktu satu tahun atau lebih (terhitung sejak tanggal neraca).Contoh dari 

kewajiban jangka panjang:  

a. Obligasi, merupakan suatu perjanjian tertulis antara peminjam (perusahaan 

syang mengeluarkan obligasi) dan pemberi pinjaman dalam mana peminjam 

sepakat untuk membayar suatu jumlah tertentu pada tanggal tertentu di waktu 

mendatang (saat jatuh tempo) dan membayar bunga secara periodik pada 

tanggal tertentu.  

 

c. Modal atau Ekuitas  

Adalah sesuatu yang bernilai yang dimiliki dan digunakan, dan sesuatu yang 

bernilai yang digunakan tapi tidak dimiliki. Komponen dari modal sendiri 

diantaranya adalah :  

1. Modal saham, merupakan saham yang mencerminkan kepentingan pemegangnya 

sebagai pemilik perusahaan. Saham ini dinyatakan dengan sertifikat saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Modal saham 

sendiri terdiri dari saham preferen dan saham biasa. 
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2. Agio Saham, merupakan jumlah yang dibayar oleh para pemegang saham  

diatas nilai pokok dari saham.  

 

2. Laporan Laba/ Rugi (Profit and Loss Statement) 

Adalah laporan mengenai kemajuan perusahaan. Pada dasarnya laporan laba 

rugi memberitahu apa yang diperoleh perusahaan tahun ini, apakah laba atau rugi dan 

berapa banyak laba/keuntungan atau kerugiannya. Laporan ini menggambarkan 

kemajuan usaha suatu perusahaan selama satu periode tertentu atau selama satu tahun 

buku. Komponen dari perhitungan laba rugi adalah:  

a. Penjualan  

b. Harga Pokok Penjualan  

c. Beban Usaha  

d. Pendapatan dan beban lain-lain  

e. Pajak penghasilan  

 

3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (The Statement Changes In 

Financial) 

Adalah catatan yang melaporkan perubahan posisi keuangan yang biasanya 

disajikan dalam Laporan Arus Dana atau Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

(Funs Flow Statement) yang melaporkan sumber (dari mana dana diperoleh) dan 

penggunaan dana (kemana dana dipakai) atau disajikan dalam Laporan Arus Kas 

(Cash Flow Statement) yang melaporkan perubahan posisi keuangan berbasis kas, 
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yaitu suatu ringkasan kas yang diterima dan dikeluarkan perusahaan dalam suatu 

periode.  

 

4. Catatan atas Laporan Keuangan (Footnotes or Notes to The Financial  

Statement) 

Merupakan suatu ikhtisar yang memuat penjelasan mengenai kebijakan-

kebijakan akutansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan atau bagian 

integral dari suatu laporan keuangan perusahaan. Alasannya adalah karena laporan 

keuangan itu sendiri singkat dan padat, sebab itu tak mungkin menyajikan semua 

informasi penting yang berhubungan dengan suatu rekening tertentu. Karena itu 

penjelasan yang tidak bisa diringkas dijelaskan secara lebih terinci pada Catatan Atas 

Laporan Keuangan yang merupakan penjelasan tertulis mengenai aspek-aspek 

penting dari berbagai item.  

 

2.3.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Budi Rahardjo (2001) ada beberapa pengguna (baik intern maupun 

ekstern) yang berkepentingan dengan data-data akutansi maupun sajian laporan 

keuangan perusahaan. Pengguna data akutansi antara lain:  

1. Manajer atau pimpinan perusahaan  

Pengguna utama dari data akutansi adalah manajer perusahaan itu sendiri. 

Manajer dituntut untuk mengambil keputusan tanpa tahu masalah yang mungkin akan 
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muncul. Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan 

keputusan, informasi akutansi sangat berguna. Dengan melihat cacatan keuangan 

perusahaan tahun yang lampau dan saat ini, manajer akan mendapatkan gambaran 

kecenderungan yang akan terjadi dan indikasi kemungkinan di masa depan.  

2. Pemegang saham atau Pemilik Perusahaan  

Pemakai utama data akutansi adalah pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Pemilik yang menanamkan uangnya ke dalam perusahaan 

berkepentingan langsung atas maju mundurnya perusahaan. Mereka biasanya 

mendapatkan laporan tahunan perusahaan yang didalamnya mencakup neraca, 

perhitungan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya.  

3. Pemerintah  

Pemerintah juga merupakan pengguna atas data akutansi perusahaan, 

khususnya kantor pelayanan pajak. Kantor pajak perlu tahu laba yang diperoleh suatu 

perusahaan setiap tahun, untuk perhitungan pajaknya. 

4. Kreditor  

Kreditor baik Bank maupun lembaga keuangan lainnya juga berkepentingan 

dengan data akutansi perusahaan, untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mengembalikan kredit yang akan atau telah diambil. Biasanya kreditor mengharapkan 

laporan keuangan secara periodik, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan 

perusahaan. 

5. Karyawan Perusahaan  
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Karyawan perusahaan (diluar negeri, biasa tergabung dalam organisasi 

perburuhan) biasanya juga ingin mengetahui laporan keuangan perusahaan. Bagi 

organisasi buruh ini, laporan keuangan diperlukan guna melakukan tawar-menawar 

kontrak kerja berikutnya.  

 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan 

hubungan antara satu poos dengan pos-pos lainnya yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Analisis rasio menjelaskan dan memberikan gambaran dan posisi 

keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio menurut Munawir (2004) adalah “suatu 

metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut”. 

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004) “Rasio keuangan adalah angka 

yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”. Seperti halnya alat-

alat analisis lainnya, analisis rasio keuangan ini memiliki sifat “future oriented”, oleh 

karena itu penganalisis harus mampu menyesuaikan kondisi perusahaan masa 

sekarang dengan faktor-faktor yang akan muncul pada periode mendatang yang akan 

mempengaruhi posisi keuanganperusahaan. Dengan demikian kualitas analisis suatu 

angka rasio sangatlah bergantung pada kemampuan atau kecerdasan penganalisis 

dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.  
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2.4.1 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari 

tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah 

terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu 

tersebut. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap perusahaan 

lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri dapat membantu 

mengidentifikasi adanya penyimpangan. Analisis rasio keuangan pada umumnya 

digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer 

perusahaan, analis kredit, dan analis saham. Kegunaan rasio keuangan bagi ketiga 

kelompok utama tersebut menurut Brigham dan Houston (2006) adalah sebagai 

berikut:  

1. Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, 

mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan,  

2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat obligasi, 

yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan 

3. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan 

perusahaan.  

 
2.4.2 Jenis Rasio Keuangan 

Adapun rasio keuangan yang digunakan menurut Harahap (2008) adalah: 
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1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Solvabilitas 

3. Rasio Profitabilitas/ Rentabilitas 

4. Rasio Leverage 

5. Rasio Aktivitas 

6. Rasio Pertumbuhan 

7. Market Based (Penilaian Pasar), dan 

8. Rasio Produktivitas 

 

2.5 Leverage 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka panjangnya (Hanafi, 2014). Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang 

dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan maka 

ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan semakin meningkat. 

Rasio leverage menunjukkan perlunya perusahaan memikirkan untuk menyediakan 

pendanaan hutang-hutang perusahaan yang sedang ditanggung. Pihak pemberi 

pinjaman perusahaan akan sangat memperhitungkan dan mengevaluasi rasio leverage 

perusahaan, karena pemberi pinjaman senantiasa menginginkan dana yang ia 

pinjamkan akan kembali lagi beserta bunga yang ia tanggungkan kepada perusahaan. 

Bagi pemberi pinjaman, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan 

cenderung mereka hindari untuk berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman 

hutang karena perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan 
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mempunyai banyak tanggungan hutang, jika hutang-hutang tersebut dibandingkan 

dengan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini membuat perlindungan terhadap 

pengembalian dana yang ia pinjamkan pada perusahaan menjadi kecil dan bahkan 

mungkin saja benar-benar tidak sanggup dikembalikan oleh perusahaan. 

Kemungkinan kegagalan perusahaan akan semakin besar jika nilai rasio leverage 

perusahaan juga besar, sebab perusahaan dengan nilai rasio leverage yang tinggi 

berarti perusahaan tersebut mempunyai banyak tanggungan kewajiban atas 

pemerolehan pendanaan perusahaan yang tidak didukung dengan jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang dipakai dalam mengukur 

leverage adalah Total liabilities to Debt to Total Assets (Rasio total utang terhadap 

total aktiva).  

Rasio total utang terhadap total aktiva = 
                 

            
 

 
2.6 Operating Capacity 

Operating capacity disebut juga dengan rasio efisiensi, rasio ini dihitung 

dengan total asset turnover yaitu dengan membandingkan total penjualan dengan 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan perputaran total 

aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan 

semua aktiva menciptakan penjualan (Harahap, 2008). Semakin efektif suatu 

perusahaan menggunakan aktivanya untuk mengahasilkan penjualan diharapkan 

dapat memberikan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan.  
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Namun sebaliknya jika penggunaan aktiva perusahaan yang tidak efektif 

maka akan berakibat perusahaan mengalami potensi kesulitan keuangan, hal ini 

menunjukkan adanya kinerja dalam perusahaan tersebut tidak baik karena perusahaan 

tidak mampu dalam menghasilkan volume penjualan yang cukup dibandingkan 

dengan investasi dalam aktivanya. Dalam penelitian ini rasio yang dipakai untuk 

mengukur operating capacity adalah Total Assets Turn Over (Perputaran total 

aktiva). 

Perputaran total aktiva = 
                

            
 

 

2.7 Profit Margin  

Profit Margin merupakan salah satu rasio profiitabilitas. Profit margin 

menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan tertentu (Mamduh,2014). Rasio ini bisa diinterprestasikan sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) diperusahaan pada 

periode tertentu. Besarnya perubahan Profit margin menunjukkan semakin besar 

fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba operasi. Hal ini dapat 

mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi kelangsungan 

usaha perusahaan sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap 

perusahaan.  

Profit margin yang diperoleh sedikit atau bahkan mengalami rugi maka pihak 

investor tidak akan mendapatkan dividen dan para investor menganggap bahwa 
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perusahaan tidak mampu memperoleh laba pada operasi perusahaan. Rasio Profit 

margin bisa dihitung sebagai berikut: 

Profit Margin = 
           

         
 

 

2.8 Financial Distress Dalam Padangan Islam 

Al-quran Surat Yunus (10) ayat 55 : 

ِكهَّ  ِ َحّقّٞ َولََٰ َد ٱّلِلَّ ِضِۗ أَََلٓ إِنَّ َوعأ َرأ ِت َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ِ َما فِي ٱلسَّ لَُموَن  أَََلٓ إِنَّ ّلِِلَّ ثََرهُمأ ََل يَعأ   ٥أَكأ

Artinya : Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di 

bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui(nya). 

 Penafsiran surat Yunus ayat 55 menurut tafsir Quraish shihab: Hendaknya 

manusia mngetahui bahwa Allah adalah Pemilik dan Pengendali semua yang ada di 

langit dan di bumi bahwa janji-Nya adalah benar hingga tidak sesuatu pun yang dapat 

melemahkan-Nya dan menghindar dari balasan-Nya. Tetapi mereka tidak tertipu oleh 

kehidupan dunia, dan mereka tidak mengetahuinya dengan sebenarnya.  

 Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Disini dapat 

kita artikan kekayaan yang ada di miliki perusahaan adalah milik Allah.. keadaan 

dimana terjadinya financial ditres pada suatu perusahaan dapat terjadi kapan saja bila 

Allah berkehendak (tidak terdapat penyebab pasti terjadinya Financial Distress). 

Maka peringatan dini mengenai kondisi keuangan perusahaan yang mengalami 

Financial Distress, juga dapat membantu berbagai pihak untuk berhati-hati dalam 
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mengambil keputusan terutama perusahaan yang di kategorikan rawan terjadinya 

Financial Distress dapat berbenah diri agar terhindar dari kebangkrutan. 

 

2.9 Penelitian terdahulu 

Variabel-variabel yang mempengaruhi financial distress telah banyak diteliti 

oleh beberapa peneliti. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Mas’ud dan 

Srengga (2012) yang mengambil sampel dari 62 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress. Profitabilitas berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress. Financial leverage tidak berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress. Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Hanifah (2013) yang dilakukan pada 135 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2010 yang terdiri dari 41 financial 

distressed firms dan 94 non financial distressed firms. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage, dan operating capacity berpengaruh terhadap financial distress sedangkan 

variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, likuiditas dan ROA 

tidak berpengaruh pada financial distress. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Novandri (2014) yang 

melakukan penelitian terhadap perusahaan perdagangan yang listing di BEI dengan 

jumlah sampel yaitu 17 perusahaan. Menurut analisis data dan pembahasan yang 



41 
 

telah dilakukan menyatakan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian 

diproksikan dengan current asset, debt to equity rasio, operating profit margin, dan 

total asset turn over berpengaruh terhadap financial distress perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Penelitian yang dilakukan oleh 

Putri dan Merkusiwati (2014) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012 menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan pada financial distress. Sedangkan mekanisme 

corporate governance, likuiditas dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan 

pada financial distress.  

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Andre dan Taqwa (2014) Pada 

Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2010 menemukan 

hasil bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress, likuiditas tidak 

berpengaruh dan leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya, 

Kusanti dan Andayani (2015) yang melakukan penelitian pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 menemukan 

hasil bahwa Variabel Good Corporate Governance yaitu kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit  tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Sedangkan jumlah dewan direksi berpengaruh negatif  terhadap 

financial distress.   variabel Rasio Keuangan yaitu likuiditas, leverage, dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap financial distress tetapi variabel operating capacity berpengaruh 

terhadap financial distress. 
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Penelitian yang dilakukan sebelumnya akan di jelaskan pada tabel dibawah 

ini, perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menghapus beberapa 

variabel indenpendennya lalu membahkan dengan variabel lain, serta dalam 

pemilihan sample menggunakan analisis diskriminan model Abbas (2011). 

Tabel II.2 Penelitian terdahulu 

Peneliti 

 
Judul Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

 

Li Jiming dan 

Du Wei-Wei 

(2011) 

An Empirical 

Study on the 

Corporate 

Financial 

Distress 

Prediction Based 

on Loggistic 

Model: Evidence 

from China’s 

Manufacturing 

Indonesia 

Dependen: 

Financial distress 

 

Independen: 

Indicator Solvency, 

Profitability 

indicators, 

Operating Capacity 

Indicators, Grow 

Indicators and 

Cash Flow 

Indicators 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

model dengan indikator 

non keuangan dapat 

memperbaiki 

kemampuan prediksi 

financial distress 

perusahaan, dan ketepatan 

waktu dan validitas jangka 

panjang dari campuran 

Model jauh lebih baik 

daripada model dengan 

hanya indikator keuangan, 

dan lebih dekat ke 

perusahaan 

terjadinya krisis keuangan, 

semakin baik validitasnya. 

Mas’ud dan 

Srengga (2012) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Untukmempredi

ksi Kondisi 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Dependen: 

Financial distress 

 

Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Financial leverage, 

dan arus kas 

Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh 

terhadap kondisi financial 

distress. Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap kondisi financial 

distress. Financial 

leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. 

Arus kas dari 

aktivitas operasi 
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berpengaruh terhadap 

kondisi financial 

distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar 

di BEI. 

Hanifah (2013) Pengaruh 

Struktur 

Corporate 

Governance Dan 

Financial 

Indicators 

Terhadap 

Kondisi 

Financial 

Distress 

Dependen: 

Financial distress 

 

Independen: 

Ukuran dewan 

direksi, ukuran 

dewan komisari, 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

konstitusional, 

komite audit, 

likuiditas, leverage, 

ROA, profitabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, 

leverage, dan operating 

capacity berpengaruh 

terhadap financial distress 

dan 5 variabel lainnya 

tidak berpengaruh. 

Novandri 

(2014) 

Peranan Analisis 

Rasio Keuangan 

Dalam 

Memprediksi 

Kondisi 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

Sektor 

Perdagangan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2008- 

2012  

Dependen: 

Financial distress 

 

Independen: 

Current Ratio, Debt 

to Equity 

Ratio, Operating 

Profit Margin, dan 

Total Asset 

Turnover. 

Rasio keuangan yang 

digunakan penelitian 

diproksikan 

dengan CR, DER,OPM, 

dan TATO 

berpengaruh terhadap 

financial 

distress perusahaan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2008- 

2012 

 Putri dan 

Merkusiwati 

(2014) 

Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Likuiditas, 

Leverage, Dan 

Dependen: 

Financial Distress 

 

Independen: 

Corporate 

Governance, 

Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

pada financial distress. 
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Ukuran 

Perusahaan 

Pada Financial 

Distress 

Likuiditas, 

Leverage, Dan 

Ukuran Perusahaan 

 

Sedangkan mekanisme 

corporate governance, 

likuiditas dan leverage 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan pada financial 

distress. 

Andre dan 

Taqwa (2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Leverage Dalam 

Memprediksi  

Financial 

Distress Pada 

Perusahaan 

Aneka Industri 

yang Terdaftar di 

BEI  

Tahun 2006-

2010 

Dependen: 

Financial distress 

 

Independen: 

Profitabilitas, 

Likuiditas, dan 

Leverage 

Berdasarkan hasil 

pengujian dengan regresi 

logistik menunjukkan 

bahwa profitabilitas dan 

leverage berpengaruh  

dalam memprediksi 

kondisi financial distress. 

Sedangkan likuiditas tidak 

berpengaruh dalam 

memprediksi kondisi 

financial distress. 

Pada Perusahaan Aneka 

Industri yang Terdaftar di 

BEI  

Tahun 2006-2010 

Kusanti dan 

Andayani 

(2015) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Dan 

Rasio Keuangan 

Terhadap 

Financial 

Distress  

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2010-2013 

Dependen: 

Financial Distress 

 

Independen: 

Good Corporate 

Governance, 

Likuiditas, 

Leverage, 

Operating Capacity 

dan Profitabilitas 

Variabel Good Corporate 

Governance yaitu 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial 

jumlah dewan komisaris 

dan jumlah komite audit  

tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Sedangkan jumlah dewan 

direksi berpengaruh 

negative terhadap 

financial distress.   

variabel Rasio Keuangan 

yaitu likuiditas, leverage, 

dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

financial distress tetapi 

variabel operating 

capacity berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Sumber: Data diolah 2017 
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2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh leverage terhadap kondisi financial distress 

Modal perusahaan dapat berasal dari berbagai macam sumber. Salah satunya 

adalah dengan mencari suntikan dana dari pemilik perusahan dan hutang. Namun, 

hutang akan menimbulkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan keseluruhan 

jumlah hutang ditambah bunga dari hutang tersebut kepada pemberi pinjaman. Ketika 

perusahaan memiliki banyak hutang untuk dijadikan modal, dikhawatirkan kewajiban 

yang ditanggung perusahaan memiliki nilai yang tinggi, bahkan terkadang dapat juga 

lebih tinggi dari nilai aset, sehingga perusahaan mempunyai rasio leverage yang 

tinggi pula. Rasio leverage menunjukkan seberapa besar perusahaan aset perusahaan 

dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva (Ardiyanto, 2011). Penelitian Almilia (2006) berhasil 

membuktikan bahwa semakin besar rasio leverage maka semakin mungkin 

perusahaan mengalami kondisi financial distress. Hal ini terjadi karena banyaknya 

tanggungan hutang pada perusahaan tersebut yang membuat perusahaan juga akan 

menanggung bunga dari hutang yang terkandung dalam hutang-hutangnya. 

Penelitian dengan hasil yang sama juga telah dibuktikan oleh Fitdini (2009) 

dan Kurniasari (2009), dimana dalam penelitianya menjelasakan bahwa rasio 

leverage berhubungan positif terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebai berikut : 

H1: Diduga Leverage berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 
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2.10.2 Pengaruh Operating Capacity terhadap kondisi financial distress 

Operating capacity diproksikan dengan rasio perputaran total aktiva. Rasio 

perputaran total aktiva yang tinggi menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam 

penggunaan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, rasio perputaran 

total aktiva yang rendah harus membuat manajemen untuk mengevaluasi strategi, 

pemasaran dan pengeluaran modalnya. Penelitan yang dilakukan oleh Jiming dan 

Wei (2011) menunjukkan bahwa operating capacity dengan proksi total assets 

turnover berpengaruh terhadap financial distress. Semakin efektif perusahaan 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan (Ardiyanto, 2011). Hal 

itu akan menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan 

sehingga kemungkinan terjadinya financial distress semakin kecil. Hanafi dan Halim 

(2005) menjelaskan bahwa rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang 

baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, 

pemasarannya, dan pengeluaran modalnya. Apabila rasio ini rendah maka perusahaan 

tidak menghasilkan volume penjualan yang cukup dibanding dengan investasi dalam 

aktivanya, hal ini menunjukkan kinerja yang tidak baik sehingga dapat 

mempengaruhi keuangan perusahaan dan memicu terjadinya financial distress. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

H2 : Diduga Operating Capacity berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress 
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2.10.3 Pengaruh profit margin terhadap kondisi financial distress 

Perubahan Profit Margin yang semakin besar menunjukkan fluktuasi 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba operasi juga semakin besar, hal ini 

dapat mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi 

kelangsungan usaha perusahaan sehingga memberikan dampak pada kepercayaan 

investor terhadap perusahaan. Sebaliknya, profit margin yang diperoleh sedikit atau 

bahkan mengalami rugi maka pihak investor tidak akan mendapatkan dividen dan 

para investor menganggap bahwa perusahaan tidak mampu memperoleh laba pada 

operasi perusahaan. Kemungkinan terjadi berturut-turut pada perusahaan maka akan 

mengalami kesulitan keuangan atau financial distress (Hanafi, 2004). Penelitian yang 

dilakukan olehh Nella (2010) menemukan hasil bahwa variabel profit margin 

berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini mungkin terjadi karena profit margin 

yang diperoleh perusahaan sedikit atau bahkan mengalami rugi sehingga perusahaan 

tidak mampu memperoleh laba secara berturut-turut dan perusahaan mengalami 

financial distress. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: diduga profit margin berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial 

distress 
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2.11 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut: 

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 

 

  Variabel Independen                                                       Variabel Dependen                                                                                                         

                                                                                                                                

                                                                                             

 

 

 

Sumber: data diolah 2017 
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