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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai perusahaan yang sudah go public sudah menjadi keharusan 

untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik agar pemerintah, 

investor, dan kreditur, dan pihak lainnya dapat menilai kinerja suatu 

perusahaan. Kewajiban perusahaan go public untuk menyampaikan laporan 

keuangannya diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

lembaga keuangan NOMOR:KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa setiap 

perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus menyampaikan 

laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Dengan adanya keputusan 

tersebut, seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan dibuat 

dengan sebaik mungkin. Perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangannya berharap bahwa dengan disampaikannya laporan keuangan yang 

menunjukkan kinerja positif dapat membuat pemerintah, investor, dan kreditor, 

dan pihak lainnya memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan 

sehingga mereka mau memberikan tambahan modal bagi kegiatan operasional 

perusahaan. 

Laporan keuangan adalah gambaran mengenai kondisi perusahaan yang 

disiapkan oleh manajemen yang berisi mengenai informasi-informasi keuangan 

yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, 
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baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan sebagai 

alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak tekait 

harus menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya 

kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan pengguna laporan 

keuangan, seperti investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Salah 

satu tujuan diterbitkannya laporan keuangan adalah untuk meramalkan 

kelangsungan hidup perusahaan. Kemungkinan potensi kelangsungan hidup 

perusahaan memiliki arti penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan 

untuk mengantisipasi terjadinya potensi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.  

Kesulitan keuangan dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu 

faktor  makro yang menyebabkan timbulnya kesulitan keuangan adalah karena 

krisis ekonomi global, tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang bermula 

dari krisis di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke negara-negara lain 

di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis yang bermula dari dorongan untuk 

mengonsumsi segala sesuatunya secara berlebihan di luar batas kemampuannya 

atau dikenal dengan propincity to consume. Kidane (2004) menyatakan faktor 

mikro seperti penurunan kinerja dan lemahnya manajemen dalam mengelola 

perusahaan juga dapat membawa perusahaan ke dalam kondisi keuangan yang 

bermasalah. Whitaker dalam Lo  (2005) yang dikutip oleh Primanda (2009) 

menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang bermasalah lebih banyak 

disebabkan oleh manajemen yang buruk daripada kondisi perekonomian yang 

buruk. Hal ini berarti kemampuan manajer dalam mengelola keuangan 
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perusahaan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kesulitan keuangan 

yang dihadapi perusahaan. 

Whitaker (1999:2) menyatakan perusahaan sudah dapat dikatakan 

menderita kesulitan keuangan pada tahun pertama aliran kas kurang dari 

kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo. Sedangkan Brahmana (2007) 

menyebutkan suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami 

kesulitan keuangan ketika perusahaan memiliki kinerja yang menunjukkan laba 

operasinya negatif, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas negatif, dan 

perusahaan melakukan penggabungan usaha. Fenomena lain yang menunjukkan 

bahwa perusahaan mengalami financial distress dapat dilihat dari rasio 

likuiditas perusahaan, semakin turun kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada kresitur menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

semakin dekat dengan financial distress. 

Platt dan Platt (2002) mengartikan financial distress sebagai tahapan 

penurunan kondisi suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan dan 

likuidasi. Dengan mengetahui kondisi financial distress pada perusahaan 

diharapkan manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan antisipasi 

kebangkrutan perusahaan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi posisi 

keuangan perusahaan juga berguna untuk membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan yang tepat. Subramanyam dan Wild (2010:41) 

mengungkapkan analisis rasio keuangan sebagai cara menganalisis laporan 

keuangan yang mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah 

dengan jumlah lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya 
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sehingga dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. 

Analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang 

di masa mendatang. Manajemen suatu perusahaan memprediksi kemampuan 

perusahaan memperoleh laba menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

leverage menujukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek maupun panjangnya. Rasio likuiditas merupakan rasi yang 

sering digunakan dalam memprediksi kesehatan perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai kegiatan operasional 

perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya.  

Rasio aktivitas menunjukkan keefektifan perusahaan dalam penggunaan 

aktivanya dalam menghasilkan penjualan. semakin efektif perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan diharapkan dapat 

memberikan keuntungan yang semakin besar untuk perusahaan (Andriyanto, 

2011). Rasio keuangan yang lain adalah rasio profitabilitas. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Tingkat rasio profitabilitas yang semakin tinggi maka kemungkinan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress akan semakin kecil pula. 

Perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat adalah perusahaan yang 

menggunakan strategi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Salah 

satu alasan perusahaan gagal atau sukses mencapai tujuan perusahaan adalah 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang 

kurang baik. hal-hal tersebut dapat diatasi dengan penerapan mekanisme 
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corporate governance yang baik. Menurut Organization for Economic 

Corporate and Development (OECD), corporate governance adalah suatu 

struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja 

perusahaan. Aspek mekanisme corporate governance dalam penelitian ini 

menggunakan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris. 

Wardhani (2006) meneliti adanya kemungkinan hubungan dari dua 

aspek struktur corporate governance yaitu ukuran dewan direksi dan struktur 

kepemimpinan direksi sebagai faktor penjelas kebangkrutan perusahaan. Dalam 

hasil penelitian Wardhani (2006) serta Hanifah dan Purwanto (2013)  

menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap financial 

distress. Cinantya dan Merkusiwati (2015) menunjukkan hasil ukuran dewan 

direksi tidak berpengaruh dengan financial distress.  

Ukuran dewan komisaris dinyatakan tidak berpengaruh terhadap 

financial distress dalam penelitian yang dilakukan oleh serta Hanifah dan 

Purwanto (2013) serta Mayangsari (2015). Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) ukuran dewan komisaris 

dinyatakan berpengaruh dalam kemungkinan terjadinya financial distress. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Hanifah dan Purwanto (2013),  

Kusanti dan Andayani (2015), dan  Mayangsari (2015). Dari uraian di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN MEKANISME 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS 
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(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2015). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah  rasio leverage berpengaruh terhadap financial distress? 

2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap financial distress?  

3. Apakah  rasio aktivitas berpengaruh terhadap financial distress? 

4. Apakah  rasio profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress? 

5. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap financial distress? 

6. Apakah  ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap financial distress? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sehubungan dengan 

permasalahan adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah rasio leverage berpengaruh terhadap financial 

distress. 

2. Untuk menganalisis apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap financial 

distress. 

3. Untuk menganalisis apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap financial 

distress. 
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4. Untuk menganalisis apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap 

financial distress. 

5. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap 

financial distress. 

6. Untuk menganalisis apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

financial distress. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara 

lain: 

a. Dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, ukuran dewan direksi, dan 

ukuran dewan komisaris terhadap financial distress. 

b. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian 

selanjutnya terkait pengaruh rasio leverage, rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas, ukuran dewan direksi, dan ukuran dewan 

komisaris terhadap financial distress. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain: 
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a. Bagi Perusahaan 

Bagi Manajemen dan pemilik perusahaan, dengan mempelajari ini 

dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai langkah antisipatif ketika 

menemukan prediksi mengenai kesulitan keuangan yang terjadi. 

Sehingga, para manajer perusahaan serta pemiliknya dapat mencari cara 

agar tidak terjadi kebangkrutan dan perusahaan dapat tetap berlangsung. 

b. Bagi Investor 

Bagi para investor, hal ini dapat dipelajari dan dijadikan sebagai 

acuan bagi para investor yang akan melakukan investasi. Sehingga para 

investor dapat paham, mana perusahaan yang keuangannya baik dan 

yang mengalami kesulitan keuangan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang 

hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang 

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi: teori 

keagenan, financial distress, rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, mekanisme 

corporate governance, ukuran dewan direksi, ukuran 

dewan komisaris, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang 

digunakan, yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode analisis data. 

BAB IV   : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) 

yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data 

tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan 

pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah 

diuraikan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian. 

 


