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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian untuk memprediksi kegagalan perusahaan telah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Mesisti Utami (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh aktivitas, 

leverage, dan pertumbuhan perusahaan dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam peneliana ini yaitu 

metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi logistik, dengan pengolahan data menggunakan program 

SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas yang 

diukur dengan inventory turnover tidak berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi financial distress; (2) leverage yang diukur dengan debt 

ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi 

financial distress; dan (3) pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan 

sales growth mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam 

memprediksi financial distress. 

Persamaan : 

a) Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu financial distress. 
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b) Variabel independen yang sama, yaitu leverage dan pertumbuhan 

perusahaan. 

c) Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu pada manufaktur. 

Perbedaan : 

a) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2012, sedangkan 

pada penelitian saat ini periode 2012-2014. 

b) Terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan pengaruh aktivitas, sedangkan pada 

penelitian saat ini menggunakan likuiditas. 

2) I Gusti Agung dan Ni Ketut Lely (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan 

yang terdiri dari kepemilkan institusional, kepemilkan manajerial, proporsi 

komisars independn dan jumlah dewan direksi, financial indicators yang 

terdiri dari likuiditas dan leverage dan ukuran perusahaan, pada financial 

distress. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan property & real 

estate yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan adalah metode 

observasi non-participant dalam hal pengumpulan data. Hasil analisis 

ditemukan bahwa kepemilikan institusional dan likuiditas berpengaruh 

pada financial distress. Sedangkan kepemilikan manajerial, proporsi 

komisaris independen, jumlah dewan direksi, leverage dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh pada kesulitan keuangan. 
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Persamaan : 

a) Variabel dependen Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu 

financial distress. 

b) Variabel independen yang sama, yaitu terletak pada financial 

indicatornya yang terdiri dari likuiditas dan leverage  

Perbedaan : 

a) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2011-2013, sedangkan 

pada penelitian saat ini periode 2012-2014. 

b) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan property dan 

real estate sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan manufaktur. 

c) Terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan varibel independen proporsi 

komisaris independen dan jumlah dewan direksi, sedangkan pada 

penelitian menggunakan variabel pertumbuhan perusahaan. 

3) Rahmy (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, sales growth dan aktivitas terhadap financial distress 

yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan financial 
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leverage, sales growth dan aktivitas tidak berpengaruh terhadapfinancial 

distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu 

financial distress. 

b) Variabel independen yang sama, yaitu  financial leverage dan sales 

growth. 

c) Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu pada manufaktur. 

Perbedaan : 

a) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2012, sedangkan 

pada penelitian saat ini periode 2012-2014. 

b) Terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan pengaruh profitabilitas, dan 

aktivitas, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan likuiditas 

dan pertumbuhan perusahaan. 

4) Orchid Gobenvy (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress yang 

dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sampel 

ditentukan berdasarkan metode purposive sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan financial leverage berpengaruh 
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signifikan terhadap financial distress. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu 

financial distress. 

b) Variabel independen yang sama, yaitu financial leverage. 

c) Memiliki obyek penelitian yang sama, yaitu pada perusahaan 

manufaktur. 

Perbedaan : 

a) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2011, sedangkan 

pada penelitian saat ini periode 2012-2014. 

b) Terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

likuiditas dan pertumbuhan perusahaan. 

5) Viggo Eliu (2014) 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh financial leverage 

dan firm growth terhadap financial distress. Pada penelitian ini 

menggunakan 80 perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari berbagai sektor, kecuali sektor keuangan pada periode 

penelitian 2009-2012. Metode analisis yang digunakan  adalah metode 

statistik yaitu binary logistic regression. Hasil pada penelitian ini 
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ditemukan bahwa financial leverage dan rasio pertumbuhan perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Kemudian secara parsial, financial distress dan rasio pertumbuhan 

perusahaan (kecuali operating profit growth) berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen Memiliki variabel dependen yang sama, yaitu 

financial distress. 

b) Variabel independen yang sama, yaitu financial leverage dan firm 

growth. 

Perbedaan : 

a) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada periode penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan periode 2009-2012, sedangkan 

pada penelitian saat ini periode 2012-2014. 

b) Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan 80 perusahaan yang telah tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbagai sektor, kecuali sektor 

keuangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftaer di BEI. 

c) Terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan tidak menggunakan likuiditas, 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan likuiditas. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Signalling Theory 

Signalling theory adalah teori yang membahas naik turunnya harga saham 

di pasar, sehingga akan memberi pengaruh terhadap keputusan investor (Irham 

Fahmi, 2015:96). Teori sinyal ini menekankan adanya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi yang ditujukan kepada pihak luar 

perusahaan termasuk para investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

menunjukkan bahwasannya perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. 

Informasi tersebut merupakan unsur yang sangat penting bagi investor dan 

pemangku kepentingan lainnya, karena di dalam informasi tersebut menjelaskan 

mengenai keterangan, catatan, maupun gambaran perusahaan baik di masa lalu 

maupun di masa depan. 

Menurut Hendrianto (2012:63), Signalling theorydalam topik financial 

distress menjelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, 

manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal. Sebaliknya, 

jika perusahaan dalam kondisi financial distress dan mempunyai prospek yang 

buruk, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. 

Oleh karena itu, Signalling theory digunakan untuk memberikan sinyal kepada 

para manajer tentang informasi yang baik dan buruk bagi perusahaan agar seorang 

manajer dapat mengambil tindakan atau langkah cepat dalam menyelesaikan 

masalah khususnya masalah kesulitan keuangan (financial distress) yang timbul 

di suatu perusahaan. 
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2.2.2. Pengertian Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis (Imam, 2012:143). Financial distress menurut 

Atmaja (2008:258) adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan terancam bangkrut. Perusahaan yang berada pada kondisi financial 

distress berpotensi mengalami kebangkrutan dalam arti sebenarnya yakni 

bangkrut secara hukum, tetapi tidak berarti semua perusahaan yang mengalami 

financial distress akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan bisa survive dari 

masa masa kritis tersebut tergantung dari ketepatan penanganan yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan. 

Model dari financial distress perlu untuk dikembangkan, hal ini 

dikarenakan untuk mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini 

diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang 

mengarah kepada kebangkrutan. Apabila kondisi financial distress ini diketahui 

sejak dini, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi 

tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk ke tahap kesulitan yang lebih 

berat seperti kebangkrutan atau likuidasi. Dalam penelitian ini variabel financial 

distress diproksikan dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio). Adapun cara 

menghitungnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

𝐷𝐸𝑅 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡𝑜𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

Total Ekuitas
× 100% 

 



17 
 

 

Rasio DER dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan total 

hutang dengan total ekuitas. Rasio ini menggambarkan struktur modal 

perusahaan, semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh peruahaan, maka 

investor menanggung resiko yang semakin besar pula. Jadi, rasio DER yang 

semakin tinggi menunjukan tingkat hutang yang tinggi dengan ekuitas yang 

rendah sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur) dan pada kondisi ini perusahaan akan mengalami financial distress 

(Endina dan Sudarno , 2012). 

2.2.3. Likuiditas 

Menurut Werner R. Murhadi (2012:57), likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya. Dalam kelompok ini terdapat 3 (tiga) rasio yang biasa digunakan yaitu 

current ratio, quick ratio, dan cast ratio. Rasio lancar (Current ratio-CR) adalah 

rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

liabilitas jangka pendek (short run solvency) yang akan jatuh tempo dalam waktu 

satu tahun. Liabilitas lancar (Current liabilities) digunakan sebagai penyebut 

(denominator) karena mencerminkan liabilitas yang segera harus dibayar dalam 

waktu satu tahun. Dalam penelitian menggunakan pengukuran Rasio lancar 

(Carrent ratio-CR). Dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang 

lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin besar ratio ini 

Current Ratio = 
𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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berarti semakin likuid perusahaan. Namun demikian ratio ini mempunyai 

kelemahan, karena tidak semua komponen aktiva lancar memiliki tingkat 

likuiditas yang sama (I Made Sudana, 2011:1).   

2.2.4. Leverage 

Leverage menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan 

utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2012:151). Pada dasarnya financial leverage 

digunakan untuk menilai seberapa besar nilai utang dalam membiayai investasi 

suatu perusahaan. Menurut Werner R. Murhadi (2012:61), ada beberapa kategori 

yang termasuk leverage ratio yaitu debt ratio (DR), debt to equity ratio (DER), 

dan long-term debt to equity (LTDE). Dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran debt ratio, karena debt ratio sendiri menunjukkan seberapa besar total 

aset yang dimiliki perusahaan. Debt ratio (DR) diperoleh dengan cara : 

 

 

Debt ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar 

porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti pula 

risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebalikya (I Made Sudana, 2011:20). 

2.2.5. Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Ni Made (2012:2), rasio pertumbuhan digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya 

Debt Ratio= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar produk 

tempatnya beroperasi. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan 

dan investor pun akan mengharapkan perkembangan yang baik dari tingkat 

pengembalian investasi yang dilakukan. 

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah untuk memperoleh laba dari 

hasil usahanya. Laba ataupun keuntungan ini akan digunakan semaksimal 

mungkin untuk kepentingan pemilik dan seluruh pihak yang terkait (shareholder). 

Untuk memperoleh laba tersebut dibutuhkan pertumbuhan perusahaan yang 

cukup. Pada penelitian ini, growth dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: sales growth, 

total asset growth, dan operating profit growth. 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran 

rasio pertumbuhan penjualan (sales growth ratio). Rasio sales growth adalah rasio 

yang mengukur pertumbuhan penjualan perusahaan dengan mengukur perbedaan 

nilai penjualan pada suatu periode. Weston dan Copeland (2008:240) 

merumuskan pertumbuhan penjualan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

Sales growth : pertumbuhan penjualan  

Penjualan (t) : jumlah penjualan periode saat ini 

Penjualan (t-1) : jumlah penjualan periode sebelumnya 

Sales growth=  
𝑁𝑒𝑡  𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠   𝑡 −𝑁𝑒𝑡  𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠  (𝑡−1)

𝑁𝑒𝑡  𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠  (𝑡−1)
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Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan 

perusahaanuntuk meningkatkan penjualannya dariwaktu ke waktu. Semakin tinggi 

tingkatpertumbuhan penjualan suatu perusahaanmakaperusahaan tersebut berhasil 

dalammenjalankan strateginya dalam halpemasaran dan penjualan produk. 

Haltersebut berarti semakin besar pula labayang akan diperoleh perusahaan 

daripenjualan tersebut (Widarjo dan Setiawan, 2009:4). 

2.2.6. Pengaruh Likuiditas Dalam Memprediksi Financial Distress 

Menurut Werner R. Murhadi (2012:57) likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka 

pendeknya. Menurut Harahap (2009:301) likuiditas adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 

dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aset 

lancar dan utang lancar. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

lancar (current ratio). Likuiditas perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik, maka potensi perusahaan mengalami financial distress 

akan semakin kecil. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat dan Meiranto (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio leverage (rasio utang), rasio likuiditas (current ratio), dan rasio aktivitas 

(rasio total asset turnover) adalah rasio keuangan yang memiliki pengaruh yang 

signifikan untuk memprediksi financial distress, sementara rasio profitabilitas 
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(peluang pada aset) hanya rasio keuangan yang tidak berpengaruh signifikan 

untuk memprediksi financial distress. 

2.2.7. Pengaruh Leverage Dalam Memprediksi Financial Distress 

Leverage menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan 

utang, dengan kata lain sejauhmana kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2012:151). Pada dasarnya financial leverage 

digunakan untuk menilai seberapa besar nilai utang dalam membiayai investasi 

suatu perusahaan. Semakin besar kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh utang 

semakin besar pula kemungkinan terjadinya kondisi financial distress, akibat 

semakin besar kewajiban perusahaan untuk membayar utang tersebut (Meilinda, 

2012:8). Pernyataan ini di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Orchid Gobenvy (2014) karena hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

dan financial leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress, tetapi 

pada varibel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. 

2.2.8. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Dalam Memprediksi Financial 

Distress 

Menurut Ni Made (2012:2), rasio pertumbuhan digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya 

dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar produk 

tempatnya beroperasi. Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dari waktu ke 
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waktu. Jika suatu perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan, maka 

perusahaan tersebut akan terhindar dari financial distress. Namun sebaliknya jika 

perusahaan dari tahun ketahun tidak mampu meningkatkan pertumbuhan 

penjualan, maka pertumbuhan penjualan tersebut akan menurun dan perusahaan 

dikatakan mengalami kondisi financial distress. Pernyataan ini didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesti utami (2015) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) aktivitas yang diukur dengan inventory turnover tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress; (2) leverage yang 

diukur dengan debt ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam 

memprediksi financial distress; dan (3) pertumbuhan perusahaan yang diukur 

dengan sales growth mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam 

memprediksi financial distress. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

seperti: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Likuiditas (X1) 

Financial 

Distress(Y) 
Leverage (X2) 

Pertumbuhan 

perusahaan (X3) 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap 

permasalahan sebagai berikut:  

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap financial distress 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap financial distress 

H3 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap financial distress 

 

 

 

 

 


