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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan bekerja secara sistematis yang memiliki sasaran sebagai 

tujuan yang ingin dicapai semua pihak yang berkepentingan dalam 

perusahaan khususnya para stakeholders dan juga untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemegang saham atau 

shareholders. Untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut, para pemegang 

saham umumnya mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada para 

manajer profesional didalam perusahaan tersebut. Kepercayaan para 

pemegang saham dengan kesehatan suatu perusahaan akan mencerminkan 

kemampuan dalam menjalankan usahanya, distribusi aktiva, keefektifan 

pengguna aktiva, hasil usaha yang telah dicapai kewajiban yang harus 

dilunasi dan untuk menghindari masalah kesulitan keuangan. 

Kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan 

memiliki hubungan erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan yang 

biasa disebut dengan financial distress. Dimulai dari kesulitan likuiditas 

(jangka pendek) sebagai indikasi financial distress yang paling ringan, 

sampai kepernyataan kebangkrutan yang merupakan financial distress yang 

paling berat. Dengan demikian financial distress bisa dilihat sebagai kontium 

yang panjang, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat (Emrinaldi, 

2007).  
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Menurut Platt dan Platt (2002)  financial distress didefinisikan 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut Wurck (1990) financial distress 

adalah suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak mencukupi untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang atau biaya 

bunga (Alyabel, 2002). 

Prediksi financial distress sangat diperlukan untuk mencegah 

terjadinya kebangkrutan sejak dini. Platt dan Platt (2002) menyatakan 

kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress 

antara lain dapat mempercepat tindakan guna mencegah masalah sebelum 

terjadinya kebangkrutan, pihak manajemen perusahaan dapat mengambil 

tindakan merger atau takeover agar perusahaan mampu untuk membayar 

hutang dan mengelola perusahaan dengan baik, serta memberikan tanda 

peringatan dini atau awal terhadap terjadinya kebangkrutan di masa yang 

akan datang. Semua perusahaan perlu untuk melakukan prediksi financial 

distress, termasuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur 

merupakan perusahaan yang bergerak di sektor riil yang memiliki jumlah 

perusahaan paling banyak yaitu sejumlah 142 perusahaan (ICMD, 2014). 

Menurut Almilia (2003), prediksi financial distress pada umumnya 

dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan, seperti:  

1. Pemberi Pinjaman, kaitannya adalah dalam pengambilan keputusan 

apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan 

untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.  
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2. Investor, model prediksi financial distress dapat membantu investor 

ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam 

melakukan pembayaran pokok dan bunga.  

3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab 

mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan 

individu, oleh karena itu diperlukan model prediksi financial distress 

untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan 

menilai stabilitas perusahaan.  

4. Pemerintah, prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah 

dalam antritrust 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 secara langsung juga dapat menghindari biaya 

langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.  

Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal 

distress seperti : penundaan pengiriman, masalah kualitas produk, dan tagihan 

dari bank (Platt dan Platt, 2002). Hal ini bertujuan untuk mengindikasi 
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adanya financial distress yang dialami oleh perusahaan sehingga pihak-pihak 

tersebut dapat menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi kondisi 

tersebut (Triwahyuningtias, 2012). 

Beberapa faktor yang dapat memprediksi terjadinya kondisi financial 

distress yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mekanisme corporate 

governance yang ada di dalam perusahaan dengan proksi ukuran dewan 

komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan biaya agensi. Terdapat pula faktor lain yaitu rasio keuangan, 

rasio keuangan yang akan ditambahkan dalam penilitian ini adalah sales 

growth ratio dan debt to total asset ratio.  

Semakin ketatnya persaingan dalam perusahaan manufaktur akan 

mengakibatakan perusahaan mau tidak mau harus berani mengambil langkah 

yang tepat dalam persaingan tersebut untuk menunjang pertumbuhan 

penjualan atau sales growth sehingga tidak terjadinya kemungkinan 

perusahaan mengalami kondisi  financial distres. Menurut Altman (1968), 

terjadinya financial distress dapat juga diprediksi oleh rasio-rasio keuangan 

perusahaan. Rasio keuangan tersebut seperti sales growth ratio dan debt total 

asset.  

Sales growth ratio yang ditambahkan dalam penelitian ini 

merupakan jenis rasio pertumbuhan yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Eliu (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi sales growth ratio suatu 



5 
 

 

 

perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. Hal tersebut dikarenakan tingkat pertumbuhan perusaahaan 

yang tinggi menggambarkan perusahaan dapat mempertahankan posisinya 

dan dalam keadaan yang baik, sehingga dapat dikatakan kecil kemungkinan 

terjadi financial distress. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Widhiari dan Merkusiwati (2015) dan Rike Yudiawati (2016) dimana 

mengungkapkan bahwa sales growth memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap financial distress. 

Rasio keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi financial distress 

dan yang akan ditambahkan dalam penelitian ini yaitu debt to total asset 

ratio. Debt to total asset ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh 

mana perusahaan dibayai oleh utang. Dapat dikatakan apabila suatu 

perusahaan lebih banyak dibiayai oleh hutang atau memiliki hutang yang 

lebih besar daripada asetnya, maka akan berisiko bagi perusahaan dengan 

munculnya kesulitan keuangan (financial distress). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Triwahyuningtias dan Muharam (2012) dimana 

menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat debt to total asset ratio, maka 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress juga semakin tinggi 

karena hutang yang lebih besar dari asetnya. Serta penelitian dari Rike 

Yudiawati (2016) yang membuktikan bahwa tingkat debt to total asset ratio 

suatu perusahaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

financial distress. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 
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tingkat debt to total asset ratio, maka semakin tinggi pula kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. 

Selain rasio keuangan, mekanisme corporate governance yang 

digunakan untuk mengendalikan perilaku para manajer dapat melindungi 

pemegang saham untuk menghindari terjadinya financial ditress. Pemegang 

saham sebagai pemilik tentunya mengharapkan agar manajer bertindak secara 

profesional dalam mengelola perusahaan, dan setiap keputusan yang diambil 

hendaknya memperhatikan kepentingan bagi para pemegang saham. 

Corporate governance adalah suatu mekanisme pengendalian 

internal perusahaan yang bertujuan mengelola risiko yang signifikan guna 

memenuhi tujuan bisnisnya. Salah tujuan dari mekanisme corporate 

governance untuk mencegah terjadinya asimetri informasi. Shleifer dan 

Vishny (1997) menyatakan bahwa Corporate governance dianggap sebagai 

suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dari ekspropiasi 

yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham pengendali dengan 

menekankan pada mekanisme legal. Buruknya sistem corporate governance 

di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan prinsip dari corporate governance 

yang belum dipahami secara menyeluruh oleh para pelaku bisnis 

menyebabkan lamanya perbaikan krisis ekonomi di Indonesia sehingga 

perbaikan kinerja tidak tercapai dan mengakibatkan kesulitan keuangan atau 

financial distress pada perusahaan. 

Salah satu mekanisme corporate governance adalah ukuran dewan 

komisaris. Kecilnya jumlah komisaris berarti fungsi monitoring yang 
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dijalankan dalam perusahaan tersebut relatif lemah, dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak 

mempengaruhi potensi financial distress. Penelitian Emrinaldi (2007) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan dan negatif ukuran dewan 

komisaris dengan kesulitan keuangan. Artinya, semakin besar jumlah dewan 

komisaris maka semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan. 

Sedangkan penelitian Wardhani (2006) menyatakan adanya hubungan 

signifikan dan positif ukuran dewan dalam menentukan kemungkinan 

perusahaan mengalami tekanan keuangan. 

Dalam pelaksanaan corporate governance dewan komisaris 

memiliki peran yang penting terutama dalam memonitor manajemen puncak. 

Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun 

atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai 

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang 

komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan 

perusahaan. Jumlah komisaris independen yang diatur dalam peraturan BEJ 

tanggal 19 Juli 2004 adalah 30% dari total komisaris perusahaan. 

Penelitian dari Nur (2007), Hong-xia Lie, et al. (2008), dan 

Bodroastuti (2009) menemukan bukti bahwa adanya komisaris independen 

yang semakin besar jumlahnya dapat mengurangi kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Namun  hasil yang berbeda ditunjukan 

penelitian Parulian (2007) yang menunjukan bahwa komisaris independen 
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memliki hubungan yang signifikan dan positif dengan kondisi financial 

distress.  

Karakteristik lain yang menentukan pelaksanaan corporate 

governance adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat 

menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga 

berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari 

manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan 

proporsi kepemilikan perusahaan oleh manejemen (direksi atau komisaris). 

Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajemen maka semakin besar 

pula tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. 

Keputusan yang lahir dari manjemen diharapkan merupakan keputusan bagi 

kepentingan perusahaan. Dengan demikian perusahaan pun dapat terhindar 

dari potensi terjadinya financial distress. Penelitian terdahulu oleh Ghozali 

dan Sinaga (2006) yang meneliti hubungan antara pengurus pemilik bank dan 

kebangkrutan bank di Indonesia yang menyatakan bahwa prosentase 

kepemilikan manjerial, yaitu 11 kepemilikan oleh komisaris mempunyai 

hubungan positif dan signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan oleh 

sebuah institusi/perusahaan lain yang berada di dalam maupun luar negeri. 

Banyak penelitian yang menyatakan dengan adanya kepemilikan institusional 

suatu  perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, 
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dengan demikian diharapkan adanya monitoring atas keputusan manajemen 

(Januarti, 2009). 

Penelitian dari Nur (2007) dan Lie, et al. (2008) yang berhasil 

membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan 

institusional dengan kejadian financial distress. Namun, hasil berbeda terjadi 

pada penelitian yang dilakukan oleh Parulian (2007) yang tidak dapat 

membuktikan adanya hubungan antara kepemilikan institusional dengan 

financial distress. 

Pelaksanaan corporate governance yang buruk dapat meningkatkan 

biaya agensi manajerial dan menyebabkan inefisiensi ekonomi pada 

perusahaan. Biaya agensi manajerial muncul akibat adanya pemisahan 

pengendalian dan kepemilikan. Penelitian terdahulu dilakukan Fadhilah 

(2013) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari biaya agensi 

manajerial terhadap financial distress. 

Selain itu penelitian yang di lakukan oleh Emrinaldi (2007) 

melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Praktek Tata Kelola 

Perusahaan (Corporate Governance) terhadap Kesulitan Keuangan 

Perusahaan (Financial Distress). Hasil analisis menunjukkan ukuran dewan 

direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesulitan 

keuangan. Penelitian juga di lakukan oleh Fitdini (2009) yang menguji 

hubungan antara ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, ukuran 

perusahaan, struktur kepemilikan, leverage, dan likuiditas terhadap financial 
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distress. Dengan hasil variabel bebas seperti ukuran dewan direksi, ukuran 

perusahaan, dan likuiditas berhubungan negatif dengan kemungkinan 

terjadinya financial distress, sedangkan ukuran dewan komisaris dan leverage 

berhubungan positif dengan kemungkinan terjadinya financial distress. 

Selanjutnya penelitian di lakukan oleh Yudha dan Fuad (2014) 

dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi 

Financial Distress. Hasil analisis menunjukkan ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan institusional dan biaya agensi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kondisi financial distress. Sedangkan proporsi komisaris 

independen dan kepemilikan  manajerial memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap kondisi financial distress.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yudha dan Fuad (2014) yang 

meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Mekanisme Corporate Governance 

Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi Financial Distress. 

Penelitian ini ingin menguji secara lebih menyeluruh dan mendalam 

mengenai mekanisme corporate governance pada perusahaan yang 

mengalami financial distress dari struktur corporate governance perusahaan 

yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan biaya agensi  dengan menambahkan 

variabel dari rasio keuangan yang diambil dari penelitian Yudiawati et al 

(2016). Variabel rasio keuangan yang ditambahkan yaitu sales growth dan 

debt to total asset ratio. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan 
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di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS 

PENGARUH SALES GROWTH, DEBT TO TOTAL ASSET RATIO DAN 

PENERAPAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KEMUNGKINAN PERUSAHAAN MENGALAMI 

KONDISI FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Sales Growth berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kondisi 

Financial Distress? 

2. Apakah Debt to Total Asset Ratio berpengaruh pada kemungkinan 

terjadinya kondisi Financial Distress? 

3. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh pada kemungkinan 

terjadinya kondisi Financial Distress? 

4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh pada kemungkinan terjadinya 

kondisi Financial Distress? 

5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh pada kemungkinan 

terjadinya kondisi Financial Distress? 

6. Apakah Kepemilikan Institutional berpengaruh pada kemungkinan 

terjadinya kondisi Financial Distress? 

7. Apakah Biaya Agensi berpengaruh pada kemungkinan terjadinya kondisi 

Financial Distress? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sales Gwowth terhadap 

kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Debt to Total Asset Ratio 

terhadap kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 

terhadap kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komisaris Independen 

terhadap kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional 

terhadap kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Biaya Agensi terhadap 

kemungkinan terjadinya kondisi Financial Distress. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Akademis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan 

perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

financial distress pada suatu perusahaan. 

b. Bagi Pembaca 

Dengan  membaca  hasil  penelitian,  pembaca  dapat  

mengetahui hasil  penelitian  ini dan juga berguna sebagai referensi 

dan sumber informasi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

kondisi perusahaan dan digunakan sebagai pertimbangan sebelum 

pengambilan keputusan investasi. 

d. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

kondisi financial distress perusahaan serta untuk membantu 

perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat. 
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E. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah 

ditentukan, sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara 

runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Penelitian 

ini secara keseluruhan terbagi dalam lima bab yang terdiri dari:  

 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II: TELAAH PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, tinjauan pustaka mengenai variabel dalam penelitian, penelitian 

terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis 

penelitian.  

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan variabel-variabel penelitian lengkap dengan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis dalam penelitian.  
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BAB IV: HASIL DAN ANALISIS  

Bab ini menjelaskan deskripsi objek yang digunakan dalam penelitian, 

analisis data penelitian, dan interpretasi hasil pengujian hipotesis 

penelitian dari pengolahan data berdasarkan alat dan metode analisis yang 

digunakan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang didapat 

dari hasil penelitian. Selain itu, disajikan pula keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


