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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Pasaribu (2008) menunjukkan bahwa pada 

indikator current ratio dan indikator asset turnover yang memiliki tingkat 

daya klasifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4 model lainnya. 

Pada model 3 (indikator current ratio) rasio QATA dan WCTA 

berpengaruh positif dan signifikan pada financial distress. Untuk model 4 

(indikator asset turnover) rasio WCTA, ITO, SALCA, dan CashTA 

berpengaruh positif dan signifikan pada financial distress, sedangkan rasio 

LDTA mempunyai hubungan negatif dan signifikan. 

Daulat (2008) melakukan penelitian dengan judul “Peranan Rasio 

Keuangan Dalam Memprediksi Kesehatan Perusahaan Tekstil dan Alas 

kaki yang Terdaftar di BEJ” hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

current ratio, gross profit margin, dan return on investment, berpengaruh 

terhadap financial distress sedangkan, debt to equity ratio, total asset turn 

over tidak berpengaruh terhadap financial distress. 
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B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan objek  dari analisis terhadap laporan 

keuangan. Laporan keuangan dapat menunjukan posisi keuangan suatu 

perusahaan apakah baik atau buruk pada tiap-tiap periode akuntansi.  

Menurut Munawir (2007:2) Laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut.  Pada 

awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat 

penguji dari pekerjaan bagian pembukuan dan pada perkembanganya 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, tetapi juga menjadi dasar 

untuk menilai kesehatan perusahaan. 

2. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan informasi yang 

dikandungnya bisa dibagi dalam tiga laporan keuangan utama, yaitu : 

neraca, laporan rugi laba, dan laporan aliran kas perusahaan (Tandelilin 

2010:365). 

a. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi 

finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Neraca merupakan 

laporan tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham 

perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Tujuan dibuatnya neraca adalah 
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untuk menunjukan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu yang 

biasanya pada saat perusahaan melakukan tutup buku pada tahun fiskal 

tertentu. 

b. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi adalah  ringkasan profitabilitas perusahaan 

selama periode waktu tertentu, bagi investor informasi laba yang 

diperoleh perusahaan bisa dijadikan dasar untuk menilai seberapa besar 

nilai kembalian investasi yang dilakukan (atau dikenal dengan istilah 

return on investment / ROI), atau untuk menilai seberapa besar earning 

yang akan diperoleh dari setiap saham yang dibeli investor (atau dikenal 

sebagai earning per share/EPS). 

c. Laporan Arus Kas (The Statement Of Cash Flow) 

Laporan arus arus kas disebut juga laporan perubahan posisi finansial 

atau laporan aliran dana perusahaan. Laporan aliran kas merupakan 

laporan yang memuat aliran kas yang berasal dari tiga sumber: aktifitas 

perusahaan, aktifitas investasi, aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

3. Analisa Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi 

manajemen keuangan perusahaan yang digunakan untuk mendeteksi 

tingkat kesehatan perusahan, (Harmono, 2009:104). Analisis laporan 

keuangan umumnya dilakukan oleh pemberi modal seperti, investor, 
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kreditor, dan manejemen perusahaan terkait dengan kondisi perusahaan 

dalam rangka mengambil keputusan. 

Analisis laporan keungan menjadi sebuah proses pembedahan 

laporan keuangn kedalam unsur-unsurnya menelaah masing-masing unsur 

dan hubungan antara unsur satu dengan yang lain. Tujuan dari proses 

tersebut adalah untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat 

atas laporan keuangan itu sendiri. 

4. Analisis Rasio Keuangan 

a. Rasio keuangan 

Munawir (2007:64), rasio menggambarkan suatu hubungan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang 

baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan 

terutama apabila angka-angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

rasio pembanding yang digunakan sebagai standart. 

Hanafi dan Halim (2006:75) rasio-rasio keuangan pada dasarnya 

disusun dengan menggabung-gabungkan angka-angka didalam atau 

laporan laba-rugi dan neraca sehingga diharapkan pengaruh perbedaan 

ukuran akan hilang. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa analisis rasio merupakan alat yang member gambaran 

secara matematis tentang suatu hubungan tertentu antara unsur-unsur 

dalam laporan keuangan. 
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b. Rasio keuangan 

Pada dasarnya, macam atau jumlah rasio banyak sekali, karena 

rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Umumnya rasio yang 

dikenal dan digunakan adalah rasio likuiditas, profitabilitas, aktifitas, 

leverage. Sebenarnya banyak lagi rasio yang dapat memberikan informasi 

bagi analisis, misalnya: rasio efisiensi, rasio produktifitas, dan sebagainya. 

Menurut Hanafi dan Halim (2006:75) rasio keuangan dapat 

digolongkan menjadi enam jenis: 

1) Rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. 

2) Rasio leverage, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. 

3) Rasio aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dayanya. 

4) Rasio profitabilitas yang mengukur efektifitas manajemen yang 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi 

perusahaan. 

5) Rasio pertumbuhan (growth ratios) yang mengukur kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya didalam pertumbuhan 

ekonomi dan industri. 
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6) Rasio penilaian (valuation ratios) yang mengukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui biaya 

investasi.  

c. Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Brigham & Houston (2001:101) analisis rasio keuangan digunakan 

oleh tiga kelompok utama: 

1) Manajer, yang menggunakan rasio-rasio tersebut untuk menganalisis, 

mengendalikan, dan memperbaiki operasi perusahaan. 

2) Analis kredit, seperti petugas kredit bank atau analis peringkat 

obligasi, yang menganalisis rasio untuk membantu menentukan 

kemampuan perusahaan membanyar hutang. 

3) Analis saham, yaitu analis saham yang berkepentingan dengan 

efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. 

5. Financial Distress 

Kebangkrutan adalah suatu bagian dari keadaan yang mungkin pada 

akhirnya diikuti dengan likuidasi. Kebangkrutan mungkin hasil dari likuidasi 

sebagian rekapitulasi, reorganisasi dan akhirnya hilangnya perusahaan 

sebagai unit yang terkecil, terburuk dan lebih efisien yang akan mencoba 

mensukseskan kembali di dalam pasar yang kompetetif. 

Menurut Plat dan Plat (2002) mendefinisikan financial distress 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelumterjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Weston dan Copeland (2005:252) financial 

distress diindikasi dengan ketidakmampuan perusahaan memenuhi semua 
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kewajibannya (insolvency) yang berkepanjangan pada saat jatuh tempo. 

Kondisi demikian sebagai akibat dari laba marjinal lebih rendah dari biaya 

marjinal, laba rata-rata lebih rendah dari biaya modal rata-rata dan biaya 

modal rata-rata dan penerimaan lebih rendah dari biaya sehingga marjinal 

penerimaan negatif. 

Setiap perusahaan yang mempunyai return negatif, digolongkan 

sebagai perusahaan yang mengalami kegagalan ekonomi, dan bila 

perusahaan yang bersangkutan tidak bisa keluar dari kondisi ini, maka 

perusahaan akan menuju kepada tipe yang lebih serius, yaitu kesulitan 

likuiditas (liquidity crisis) dimana perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban lancarnya pada saat jatuh tempo, walaupun asset lebih besar dari 

kewajiban disini perusahaan dikatakan mengalami kegagalan finansial atau 

technical insolvensy. Perusahaan dapat menjual beberapa asetnya untuk 

menutupi kesulitan ini, maka perusahaan bisa menghindarkan kegagalan 

total, tetapi jika tidak, perusahaan menuju kegagalan yang paling parah yaitu 

kebangkrutan, dimana total hutang perusahaan melebihi nilai wajar/pasar 

asetnya dan kekayaan bersih menjadi negatif. 

6. Penyebab Terjadinya financial Distress 

Martin. Et al. (2008:375) ”penyebab pokok kegagalan finansial 

adalah inkompentasi (kekurangmampuan) manajerial”. Selain itu ada 

sejumlah masalah struktural kunci, yaitu: 

a) Ketidakseimbangan keahlian dalam eselon puncak. Seorang manajer 

cenderung mencari mitra yang memiliki keahlian serupa dengannya. 
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b) Pimpinan tertinggi yang mendominir operasi perusahaan acapkali 

mengabaikan saran mitra-mitranya. 

c) Dewan direktur yang kurang aktif atau tidak tahu apa-apa. 

d) Fungsi keuangan dalam manajemen perusahaan tidak berjalan dengan 

semestinya.  

e) Kurangnya tanggung jawab pimpinan puncak. 

Faktor-faktor yang merupakan sebab kegagalan atau kerugian suatu 

perusahaan, pada prinsipnya digolongkan menjadi sebab-sebab intern dan 

sebab-sebab ektern (Riyanto, 2003:314). Penyebab kegagalan usaha karena 

finansial dalam hal ini yaitu mengenai rasio kinerja keuangan perusahaan, 

yang meliputi rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas dan rasio 

pasar dan masing-masing rasio dapat diuraikan sebagai berikut (Menurut 

Hanafi dan Halim (2009:74))  : 

1. Rasio likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

2. Rasio aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan asset dengan 

melihat tingkat aktivitas asset. 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio profitabilitas 
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Rasio yang melihat kemampuan perusahaan mengahasilkan laba. 

5. Rasio pasar 

Rasio yang melihat perkembangan  nilai perusahaan relatif terhadap nilai 

buku perusahaan. 

Rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk memprediksi financial distress 

yaitu meliputi: 

a. Working Capital to Total Assets (WCTA) 

Rasio ini untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif 

terhadap total kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Brealey, dkk. 

2008: 78).  modal kerja bersih bisa digunakan untuk melihat secara 

ekstrim apakah suatu perusahaan mengalami kesulitan likuiditas 

keuangan atau tidak. Jika modal kerja bersih nilainya negatif, maka 

berarti perusahaan tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Hal itu 

membuat probabilitas terjadinya financial distress pada perusahaan 

semakin besar. 

b. Total Liabilities to Total Assets (TLTA) 

Rasio total hutang terhadap total aktiva, yang pada umumnya 

disebut rasio hutang (debt ratio), mengukur persentase dana yang 

disediakan oleh kreditur. Rasio ini memperlihatkan proporsi seluruh 

aktiva yang didanai oleh hutang (Brigham dan Houston, 2001:84), yang 

menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau 
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seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva. 

Semakin banyak hutang perusahaan maka semakin tinggi 

kemungkinan perusahan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada 

kreditur. Apabila rasio hutang (TLTA) semakin besar dapat 

membahayakan perusahaan yang disebabkan karena hutang yang semakin 

banyak akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. 

Brigham dan Houston (2001:86) menjelaskan bahwa kreditur akan 

enggan meminjamkan tambahan dana kepada perusahaan, dan 

manajemen mungkin menghadapi risiko kebangkrutan jika perusahaan 

meningkatkan rasio hutang dengan meminjam tambahan dana. 

c. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini biasanya disebut sebagai hasil pengembalian atas total 

aktiva. Rasio ini mengukur efektifitas pemakaian total sumber daya oleh 

perusahaan. Uraian ini khususnya bisa diterapkan dalam mengukur kinerja 

masing-masing segmen atau divisi dari suatu perusahaan.  Husnan 

(2000:72) mengatakan bahwa semakin besar Return on Asset 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat 

kembalian (return) semakin besar. Apabila Return on Asset meningkat, 

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya 

adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. 

Semakin tinggi rasio ROA (NITA) maka semakin rendah kemungkinan 

terjadinya financial distress pada perusahaan. Sebaliknya semakin rendah 
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rasio ROA (NITA) menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik dimana 

perusahaan tidak mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan sehingga profitabilitas menurun dan 

kemungkinan terjadinya financial distress semakin besar. 

d. Debt To Equity Ratio (DER) 

Rasio ini menghitung Total Hutang (Hutang lancar dan hutang 

jangka panjang) terhadap Total Ekuitas pemilik atau kekayaan bersih. 

Sartono (2001:121) menjelaskan bahwa semakin kecil DER maka 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya juga semakin baik 

dan semakin besar DER maka kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutangnya akan semakin buruk. Perusahaan yang tidak mampu membayar 

hutangnya maka perusahaan tersebut akan dilikuidasi karena dianggap 

telah mengalami kebangkrutan. 

e. Current Ratio (CR) 

Rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan 

untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek 

(Weston & Copeland, 2005:255).  

Perusahaan yang mempunyai aktiva lancar lebih besar dari 

kewajiban lancarnya dengan perbandingan 2:1 atau setidaknya rasio lancar 

lebih dari 1 (satu), maka bisa dikatakan perusahaan dalam kondisi yang 

likuid untuk menutup kewajiban lancarnya sehingga kecil kemungkinan 

terjadi financialdistress. Apabila jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan lebih rendah dari jumlah kewajiban lancarnya (<1), maka tidak 
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akan cukup untuk menutup kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. 

Akibatnya, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan dimana 

pembayaran kewajiban menjadi lambat dan dapat memicu untuk 

melakukan pinjaman yang lebih banyak lagi. Sebab ektern, yaitu sebab-

sebab yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di 

luar kekuasaan atau control dari pimpinan perusahaan atau badan usaha, 

antara lain: adanya persaingan yang hebat, berkurangnya permintaan 

terhadap produk yang dihasilkan, turunnya harga-harga dan sebagainya.  

7. Prediksi Financial Distress 

Model prediksi financial distress perlu dikembangkan karena dengan 

mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat 

dilakukan tindakan – tindakan untuk mengantispasi yang mengarah kepada 

kebangkrutan. 

Prediksi Financial Distress perusahaan menjadi banyak perhatian 

dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut menurut 

Foster (2006:534) meliputi : 

1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial 

distress mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik 

dalam memutuskan apakah akan memberi 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. 
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3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung 

jawabmengawasi kesanggupan membayar hutang dan 

menstabilkanperusahaan individu, hal ini menyebabkan perlunya suatu 

model yangaplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan 

membayar hutangdan menilai stabilitas perusahaan. 

4. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi 

pemerintahdalam 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 paksaan 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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C.  Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam peneltiian ini dapat disajikan pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 3.1 maka dapat diketahui kondisi perusahaan 

makanan dan minuman terkait dengan financial distressyang ditinjau dari 

WCTA, TLTA, ROA, CR dan DER 

D. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Perusahaan Makanan dan 
Minuman 

Financial Distress 

X1  = WCTA 
X2  = TLTA 
X3  = ROA 
X4  = CR 
X5  = DER 

 

Financial Distress Non Financial Distress 
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1. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia diprediksi mengalami financial distress 

2. Variabel ROA mempuyai kemampuan yang dominan untuk prediksi 

financial distress pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 


