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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Financal Distress

Menurut Plat dan Plat dalam Hidayat dan Meiranto (2014), financial distress

diartikan  seabagi  tahapan  penurunan  kondisi  keuangan  perusahaan  sebelum

terjadinya kebangkrutan. Menurut Mas’ud dan Srengga (2012) , financial distress

merupakan kondisi  keuangan perusahaan  dalam keadaan  yang tidak  sehat  atau

kritis.  Menurut Brigham dan Daves dalam Hidayat dan Meiranto (2014), financial

distress terjadi karena adanya kesalahan pengambilan keputusan yang kurang tepat

selain itu  juga kurangnya pengawasan terhadap keuangan perusahaan.  Menurut

Rayenda  dalam  Andre  dan  Taqwa  (2014),  financial  distress terjadi  karena

perushaan  tidak  bisa  menjaga  kestabilan  kinerja  keuangannya  sehingga  dapat

menurunkan pendapatan dan meningkatkan kerugian operasional. 

Menurut Kamaludin dan Pribadi (2011), ada beberapa faktor yang dapat

menyebabkan  kemungkinan  terjadinya  financial  distress yaitu,  sensivitas

pendapatan perusahaan terhadap aktivitas ekonomi, proposi biaya tetap terhadap

biaya variabel, likuiditas dan kondisi pasar dari asset perusahaan, dan kemampuan

kas terhadap bisnis perusahaan.

Untuk melihat suatu perusahaan mengalami financial distress atau tidak dapat

di ukur melalui rasio keuangannya dan dilihat dari nilai earning per share (EPS),

perusahaan yang memiliki EPS positif menunjukkan bahwa perusahaan memliki

pertumbuhan yang baik sedangkan perusahaan yang memiliki EPS negatif dalam

beberapa  periode  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  perusahaan  melemah,



sehingga  dapat  mengurangi  daya  tarik  investor  serta  kemungkian  perusahaan

mengalami financial distress akan semakin tinggi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas  mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi  utang

jangka pendeknya, seperti  biaya gaji  karyawan, biaya operasional,  utang usaha,

dan kewajiban lainnya yang harus segera dibayarkan atau telah jatuh tempo. Suatu

perusahaan  yang  memiliki  likuiditas  yang  cukup  untuk  menjamin  semua

kewajiban jangka pendek maka perusahaan dinilai likuid, namun sebaliknya jika

perusahaan tersebut tidak mampu memnuhi kewajiban maka perusahaan tersebut

tidak likuid.  Menurut Sucipto dan Muazaroh (2016),  kurangnya likuiditas  yang

dimiliki  perusahaan  dapat  menghalangi  perusahaan  untuk  mendapatakan

keuntungan, selain itu ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendek berupa pinjaman jangka pendek, utang usaha dan lainnya,  dapat

menyebabkan  resiko  perusahaan  mengalami  financial  distress akan  semakin

tinggi.ada  dua  rasio  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  likuiditas  yaitu,

current ratio dan  quick ratio, namun pada penelitian ini  rasio yang digunakan

untuk mengukur likiuditas yaitu current ratio. 

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar,

menurut Jhon dalam Andre dan Taqwa (2014), semakin besar asset lancar yang

dimiliki  perusahaan  maka  perusahaan  dianggap  mampu  memenuhi  kewajiban

jangka pendek.  Current ratio dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar

modal  kerja  yang  digunkan  perusahaan  untuk  menjalankan  kegiatan

operasionalnya,  selain  itu  current  ratio  merupakan  tingkat  keamanan  kreditur

jangka  pendek.  Current  ratio yang  rendah  biasanya  menunjukkan  terjadinya



masalah pendanaan, namun current ratio yang terlalu tinggi juga tidak menjamin

perusahaan  tersebut  dapat  membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo,  yang

disebabkan  adanya  proposi  aktiva  lancar  yang  tidak  menguntungkan  seperti,

jumlah  persediaan  yang  terlalu  tinggi  dibandingkan  tingkat  penjualannya  yang

dapat  menurunkan laba perusahaan dan resiko perusahaan mengalami  kesulitan

keuangan atau  financial distress akan seamkin tinggi.  Current ratio  yang tinggi

menunjukkan perusahaan menempatkan dana yang besar pada aktiva lancar, oleh

karena itu perusahaan di haruskan untuk mengelola dengan baik aktiva lancar yang

dimilikinya serta menjaga keseimbangan aktiva lancar dan utang lancarnya yang

dapat  digunakan  untuk  kegiatan  operasional  agar  memperoleh  keuntungan

sehingga resiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress

akan semakin rendah.

b. Rasio Utang / Leverage

Rasio  ini  mengukur  kemampuan  perusahaan  memenuhi  kewajiban  jangka

panjang, seperti, utang wasel, utang obligasi, utang hipotek dan utang lainnya yang

dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Perusahaan yang tidak

solvable adalah perusahaan yang memiliki utang lebih besar dibandingkan dengan

total  aset nya. Menurut Fahmi dalam Rahayu dan Sopian(2017),  penggunanaan

leverage yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan mengalami resiko  extreme

leverage. Selain  itu  apabila  pihak  manajamen  mengambil  keputusan  untuk

menggunakan utang yang terlalu  tinggi  maka akan menguntungkan  bagi  pihak

lain, dan resiko utang tidak terbayar saat jatuh tempo terkait dengan biaya pokok

pinjaman dan bunga akan semakin tinggi dan akan menimbulkan kewajiban yang

lebih  besar  dimasa  mendatang,  sehingga  kemungkinan  perusahaan  mengalami



financial distress akan semakin tinggi. Ada beberapa rasio yang dapat digunakan

untuk mengukur leverage yaitu rasio total utang terhadap total asset, debt to equity

ratio,  times interest  earned, fixed  charge coverage. Namun pada penelitian  ini

rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  leverage  yaitu  debt  to  equity  ratio

perbandingan total utang dan modal sendiri semakin tinggi rasio ini berarti modal

sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya,

besarnya hutang tidak  boleh  melebihi  modal  sendiri  agar  beban tetapnya  tidak

terlalu tinggi. Meningkatnya beban utang terhadap pihak luar menunjukkan bahwa

sumber modal perusahaan tergantung dengan pihak luar, sealin itu besarnya beban

utang  yang  ditanggung  dapat  mengurangi  jumlah  laba  yang  diterima  sehingga

kemungkinan perusahaan akan mengalami financial dsitress akan semakin tinggi.

Menurut teori Modigliani – Miller dengan pajak  (1960),  penggunaan utang

dapat mengurangi beban pajak, karena dalam teori ini disebutkan adanya peraturan

perpajakan  yang  memperbolehkan  pengurangan  beban  pajak  dari  pembayaran

bunga sebagai  beban,  sehingga perusahaan terdorong  untuk menggunakan  dana

eksternal  terlebih  dahulu  untuk  kegiatan  operasionalnya.  Menurut  Husnan  dan

Pudhjiastuti  (2006),  keputusan  pendanaan  menjadi  relavan  hal  ini  disebabkan

karena  adanya  pajak  pada  perusahaan,  sehingga  dengan  adanya   utang  dapat

menghemat  perusahaan  dalam  membayar  pajak  karena  hutang  menimbulkan

pembayaran bunga yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sehingga

terdapat  penghematan  pajak.  Menurut  Titik  Mildawati  (2016),  perusahaan yang

menggunakan utang untuk kegiatan operasionalnya akan mendapat penghematan

pajak,  karena  pajak  dihitung  dari  laba  operasi  setelah  dikurangi  bunga  hutang,

sehingga dapat  meningkatkan laba bersih perusahaan.  Sehingga semakin tinggi

utang maka resiko financial distress akan semakin rendah.



Menurut  Myres (2001),  Trade Off  Theory merupakan teori  yang menyukai

sumber-sumber  pendanaan  dari  luar.  Perusahaan  akan  berhutang  sampai  pada

tingkat  hutang tertentu,  dimana  penghematan  pajak  (tax  shields) dari  tambahan

hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Trade off theory

menyatakan bahwa sktruktur modal perusahaan merupakan hasil menyeimbangkan

dari  keuntungan  pajak  dengan menggunakan  hutang  dengan  biaya  yang timbul

sebagai akibat penggunaan hutang tersebut. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan

hutang  masih  diperkenankan.  Apabila  pengorbanan  karena  penggunaan  hutang

sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Trade off

theory mempunyai  hubungan  negatif  antara  utang  dengan  financial  distress.

Semakin  tinggi  penggunaan hutang  akan daopat  menurunkan  financial  distress.

Karena perusahaan-perusahaan dengan tingkat laba (keuntungan) yang tinggi tentu

akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya,

sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan

perusahaan. Penggunaan hutang dapat menurunkan financial distress tetapi hanya

sampai  titik  tertentu.  Setelah  titik  tersebut,  penggunaan  hutang  justru  akan

meningkatkan  financial distress karena kenaikan keuntungan penggunaan hutang

tidak seimbang dengan kenaikan biaya kesulitan keuangan.

c. Ukuran Perusahaan 

ukuran  perusahaan  merupakan  skala  yang  dapat  mengukur  besar  kecilnya

perusahaan dengan berbagai cara yaitu, total asset, nilai pasar saham, dan rata-rata

tingkat  penjualan  (Rahayu  dan  Sopian,  2017),.  Pada  penelitian  ini  ukuran

perusahaan  diukur  dengan  menggunakan  Log  total  asset.  Menurut  Firmasari

(2016),  perusahaan  yang  memiliki  total  asset  yang  besar  menunjukkan  bahwa



perusahaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  aktivitas  perusahaan  semakin  efektif

dibanding  perusahaan  yang  memiliki  total  asset  yang  rendah  selain  itu  juga

perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Menurut Putra

dan  Badjra  (2015),  semakin  besar  ukuran  perusahaan  dapat  mempermudah

perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal eksternal yang dapat digunakan

untuk  kegiatan  operasional  perusahaan  dan  dapat  meningkatkan  produktivitas

perusahaan sehingga laba yang dihasilkan perusahaan meningkat dan kemungkian

perusahaan  mengalami  resiko  financial  distress akan  semakin  rendah,  namun

menurut  Fachrudin  dalam  Putra  dan  Badjra  (2015),  ukuran  perusahaan  bukan

jaminan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilakan laba yang

baik  karena  semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  perusahaan  tersebut  akan

membutuhkan  biaya  yang  semakin  besar  untuk  menjalankan  aktivitas

operasionalnya seperti,  biaya tenaga kerja,  biaya administrasi  dan umum, biaya

pemeliharaan gedung dan peralatan, yang dapat mengurangi laba yang dihasilkan

perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan

semakin tinggi.

d. Arus Kas

Arus kas merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar atau setara kas dalam

periode  tertentu  yang berjangka pendek dalam pengelolaan  uang yang dimiliki

perusahaan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas

yaitu, arus kas operasi terhadap total asset. Arus kas operasi dapat dijadikan tolak

ukur  aktivitas  perusahaan  dalam  menghasilakan  keuntungan.  Menurut  Ginting

dalam Munadhiroh (2015), arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan

arus kas yang diperoleh dari pengiriman barang dan jasa atau penjualan barang dan



jasa serta transaksi lainnya terhadap kas yang mempengarui pendapatan. Jumlah

arus  kas  bersih  yang  diperoleh  dari  aktivitas  operasi  dapat  digunakan  untuk

melunasi  pinjaman.  Arus  kas  yang  tinggi  menunjukkan  efektivitas  perusahan

dalam  megelola  operasinya  sehingga  dapat  menghasilkan  laba.  Menurut  Vogt

dalam Zaki  (2013), semakin besar arus kas yang miliki  perusahaan maka akan

semakin  besar  laba  yang  diperoleh  perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk

melunasi  pinjaman dan melakukan investasi  baru tanpa  sumber dana dari  luar.

sehingga  kemungkinan  perusahaan  mengalami  financial  distress akan  semakin

kecil. 

B. Penelitian Terdahulu

Putri  dan  merkusiwati  (2014),  penelitian  tentang  Pengaruh  Mekanisme

Corporate  Governance Likuiditas  ,  leverage,  dan  Ukuran  Perusahaan  pada

Financial  distress.  Dengan mnggunakan alat  analisis  regresi  logistik,  likuiditas

dan leverage tidak berpengaruh signifikan pada kemungkinan terjadinya financial

distress.  Kemudian,  hasil  pengujian  hipotesis  untuk  ukuran  perusahaan

menunjukkan hasil statistik negatif dan signifikan

Waryanto ( 2015),  penelitian tentang prediksi financial  distress perusahaan

Real Estate  dan  Property yang  go public dengan metode binary  logistic. Dalam

penelitian ini diperoleh Hasil penelitian bahwa rasio-rasio keuangan Current Ratio

(CR), dapat digunakan untuk membedakan dan mengklasifikasikan perusahaan ke

dalam  kelompok  yang  mengalami  kondisi  financial  distress  dan  yang  tidak

mengalami  kondisi financial distress.

Lutfiyah  (2016),  analisis  pnggunaan  model  altman  (Z-scrore)  untuk

memprediksi kondisis  financial distress pada perushaan sektor properti dan real



estate yang terdaftar  di BEI periode 2012-2015. Dalam penelitian ini  diperoleh

hasil  dari  160 perusahaan diprediksi terdapat  9 perusahaan (5,625%) diprediksi

financial distress, 25 perusahaan (15,625%) pada grey area, dan 126 perusahaan

(78,75%) diprediksi non financial distress. 

Mas’ud (2012), analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi financial

ditress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian ini diperoleh

hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak 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.

Andre  dan  Taqwa  (2014),  pengaruh  profitabilitas  likuiditas  dan  leverage

dalam  memprediksi  financial  distress  (  studi  empiris  pada  perusahaan  aneka

industri yang terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Dari penelitian ini diperoleh  Hasil

pengujian  dengan  regresi  logistik  menunjukkan  leverage   memiliki  pengaruh

signifikan  negatif  dalam  memprediksi  kondisi  financial  distress, sedangkan

likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan negatif dalam memprediksi kondisi

financial distress.

Mayangsari  (2015),  pengaruh  good  corporate  governance dan  kinerja

keuangan terhadap  financial disress. Dari penelitian ini diperoleh  hasil  leverage

tidak berpengaruh terhadap financial distress, 

Hidyat  dan  Meiranto  (2014),  prediksi  financial  distress perusahaan

manufaktur di Indonesia. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian rasio yang

paling  andal  dalam memprediksi  financial  distress  di  suatu  perusahaan  adalah

rasio  leverage,  rasio likuiditas, dan  firm size  sebagai variabel kontrol juga tidak

signifikan dalam prediksi  financial  distress.  Hasil  penelitian  juga menunjukkan



bahwa  sekitar  18%  perusahaan  manufaktur  di  Indonesia  sedang  mengalami

financial distress

Kamaludin  dan  Pribadi  (2011),  prediksi  financial  distress kasus  industri

manufaktur pendekatan model regresi logistik. Dari penelitian ini diperoleh hasil

bahwa  current  ratio tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  financial  distress,

leverage ratio berpengaruh terhadap financial distress, 

P.S  (2017),  pengaruh  financial  leverage,  firm  growth,  laba  dan  arus  kas

terhadap financial  distress studi  empiris  pada  perusahaan  manufaktur  yang

terdaftar  di  BEI tahun 2010-2014.  Dari  penelitian  ini  diperoleh  hasil  financial

leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress, dan arus kas berpengaruh

terhadap financial distress.

Sucipto  dan  Muazaroh  (2016),  kinerja  rasio  keuangan  untuk  memprediksi

kondisi  financial distress pada perusahaan jasa di bursa efek Indosnesia periode

2009-2014.  Dari  penelitian  ini  diperoleh  hasil  rasio  lancar  tidak  berpengaruh

terhadap financial distress 

Rahayu  dan  Sopian  (2017),  pengaruh  Rasio  Keuangan  dan  Ukuran

Perusahaan terhadap Financial Distress  pada perusahaan manufaktur sektor  food

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013. Dari penelitian

ini  diperoleh  hail  bahwa  secara  simultan  ikuiditas,  leverage,  dan  ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. Sedangkan

secara  parsial  likuiditas,  leverage  dan  ukuran  perusahaan  berpengaruh  tidak

signifikan  terhadap  kondisi  financial  distress.  Dan  sales  growth  berpengaruh

positif signifikan terhadap kondisi financial distress.

C. Penuruan Hipotesis



a. Likuiditas 

Likuiditas  merupakan  kemampuan  perusahaan  dalam  membayar

kewajibannya jangka pendek. Dalam penelitian ini likuiditas diukur menggunakan

current ratio. Current ratio yang terlalu tinggi juga tidak menjamin perusahaan

tersebut  dapat  membayar  utang  yang  telah  jatuh  tempo,  yang  disebabkan

perusahaan tidak dapat mengelola aktiva lancarnya secara efektif sehingga aktiva

lancar yang dimiliki perusahaan tidak produktif kemungkin perusahaan mengalami

resiko  financial  distress  akan  semakin  tinggi  karena  perusahaan  tidak  mampu

untuk  membayar  kewajiban  jangka  pendek.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh

Hidayat  dan  Meiranto  (2014),  telah  membuktikan  bahwa  likuiditas  memiliki

pengaruh  terhadap financial distress.

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress.

b. Leverage

Leverage merupakan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kewajiban

jangka panjang. Suatu perusahaan dikatan solvable apabila perusahaan memiliki

aktiva yang cukup untuk membayar utangnya. Dalam penelitian ini rasio leverage

diukur dengan debt to equity ratio yaitu dengan menggunakan perbandingan total

utang dan modal sendri. Semakin tinggi leverage perusahaan maka kemungkinan

perusahaan mengalami financial distress akan semakin rendah.

Menurut  Trade off  Theory  Semakin tinggi penggunaan hutang akan daopat

menurunkan financial distress. Karena perusahaan-perusahaan dengan tingkat laba

(keuntungan) yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara

meningkatkan  rasio  hutangnya,  sehingga  tambahan  hutang  tersebut  akan

mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan



oleh Hidayat dan Meiranto (2014), telah membuktikan bahwa leverage memiliki

pengaruh Negatif terhadap financial distress.

H2: Leverage berpengaruh Negatif terhadap financial distress

c. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan  skala  yang  menggambarkan  besar  kecilnya

suatu  perusahaan.  Semakin  tinggi  nilai  ukuran  perushaan  maka  kemungkinan

perusahaan mengalami  financial distress akan semakin rendah. Dalam penelitian

ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset. Perusahaan yang

memiliki total asset yang besar menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan semakin

baik  dibanding  perusahaan  yang  memiliki  total  asset  yang  kecil,  selain  itu

perusahaan  yang  memiliki  total  asset  yang  besar  menunjukkan  kemampuan

perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki  untuk memperoleh keuntungan,

oleh karena itu perusahaan dengan total asset yang besar akan lebih mampu untuk

mendapatkan  keuntungan,  dan  laba  yang  diperoleh  dapat  digunakan  untuk

menjalankan  kegiatan  operasional  dan  ekspansi  perusahaan,  sehingga

kemungkinan  perusahaan  mengalami  financial  distress akan  semakin  kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh putri dan merkusiwati (2014), telah membuktikan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial distress.

d. Arus Kas

Arus kas merupakan ringkasan dari aliran kas masuk dan kas keluar periode

tertentu.  Dalam  penelitian  ini  rasio  arus  kas  yang  digunakan  yaitu  dengan

membandingkan arus kas operasi terhadap total asset. Semakin tinggi nilai  arus

kas operasi suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami financial

distress akan  semakin  rendah.  Arus  kas  dapat  diajdikan  tolak  ukur  aktivitas



perusahaan dalam menghasilakan keuntungan, arus kas yang tinggi menunjukkan

efektifitas perusahaan dalam mengelola operasinya sehingga dapat menghasilakna

laba  yang  dapat  digunakan  untuk  melunasi  pinjaman  sehingga  kemungkinan

perushaaan  mengalami   resiko  financial  distress  akan  rendah.  Penelitian  yang

dilakukan oleh Radiansyah (2013), telah membuktikan bahwa arus kas memiliki

pengaruh negatif terhadap financial distress.

H4: Arus kas berpengaruh negatif terhadap financial distress.



D.   Model penelitian

Gambar 3. 1 Model Penelitian  
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