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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi tidak pernah terlepas dari kondisi investasi di 

suatu negara vang sangat berkaitan erat dengan pasar modal. Dengan adanva pasar 

modal, perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan dana dan mengelola 

dana, bagi para pemodal akan memberikan alternatif tambahan untuk 

menginvestasikan dana vang mereka miliki. Persaingan antar perusahaan satu 

dengan perusahaan vang lain zemakin lamaakan zemakin ketat, maka akan 

menvebabkan biava vang di keluarkan peruzahaan akan zemakin tinggi, hal ini 

akan zangat memengaruhi kondizi peruzahaan. Jika peruzahaan tidak dapat 

berzaingdengan peruzahaan vang lainnva maka peruzahaan terzebut akan 

mengalami penurunan keuangan dan akan mengakibatkan peruzahaan mengalami 

financial distres (Zrikalimah, 2017). 

Financial diztres merupakan kondizi penurunan keuangan pada 

peruzahaan zebelum terjadi kebangkrutan. Menurut Plat dan Plat (2002), financial 

distres adalah tahap penurunan kondizi keuangan peruzahaan vang terjadi 

zebelum terjadi kebangkrutan ataupun likuidazi. Kegunaan informazi financial 

distres adalah dapat mempercepat tindakan peruzahaan untuk mencegah mazalah 

zebelum terjadi kebangkrutan, pihak peruzahaan dapat mengambil tindakan 

merger tau take over agar peruzahaan lebih mampu untuk membavar utang dan 

mengelola peruzahaan dengan lebih baik. 
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Mazalah keuangan atau financial distres telah menjadi bahan pembicaraan 

di zeluruh peruzahaan, zebab permazalahan keuangan dapat menverang ke 

zeluruh jeniz peruzahaan termazuk pada peruzahaan zektor manufaktur. Adanva 

permazalahan keuangan di zuatu peruzahaan menjadi bahan vang menarik untuk 

diteliti karena banvak peruzahaan vang beruzaha untuk menghindari mazalahan 

ini. Peruzahaan dapat mengalami kerugian kemungkinan akibat dari kezalahan 

manajemen dalam mengelola peruzahaan, atau manajemen zecara zengaja 

melakukan tindakan vang hanva mementingkan diri zendiri tanpa melihat 

kepentingan dari pihak principal. Melihat kondizi peruzahaan vang teruz meneruz 

menurun, mengindikazikan bahwa peruzahaan terzebut mengalami financial 

distres (Hidavat dan Meiranto, 2014). 

Terjadinva kriziz ekonomi global kini zemakin menvebar ke negara-

negara lain dizeluruh dunia, termazuk di Indonezia. Zebagian bezar negara 

dizeluruh dunia mengalami bencana keuangan karena pecahnva kriziz keuangan 

terzebut. Kriziz keuangan (financial distres) terzebut zudah menvebabkan 

kebangkrutan di beberapa peruzahaan di Indonezia zalah zatunva adalah pada 

peruzahaan zektor manufaktur.  

Tabel 1.1 

Perzentaze Kazuz Financial Distres yang Terjadi di Zektor Manufaktur 

No Tahun Perzentaze 

1 2013 9% 

2 2014 13% 

3 2015 8% 

4 2016 12% 

Zumber: DataZekunder diolah, 2018. 



3 
 

 
 

Kazuz financial distrezz dalam zuatu peruzahaan bukanlah zuatu hal baru 

dan banvak dialami oleh peruzahaan-peruzahaan, Hal terzebut dikarenakan 

peruzahaan memiliki kinerja vang menunjukkan laba operazinva negatif, laba 

berzih negatif, dan zemakin turun kemampun peruzahaan dalam memenuhi 

kewajibannva kepada kreditur, zehingga peruzahaan terzebut dapat dikategorikan 

zedang mengalami financial distres. 

Ada beberapa faktor indikator keuangan (financial indicatorz) vang 

mempengaruhi financial distres atau kriziz keuangan pada peruzahaan vaitu 

likuiditaz, profitabilitaz dan leverage. Indikator ini diperoleh dari analiziz razio-

razio keuangan vang terdapat pada informazi laporan keuangan vang dikeluarkan 

oleh peruzahaan. Faktor indikator keuangan vang pertama vang mempengaruhi 

financial distres vaitu likuiditaz. Likuiditaz adalah razio untuk mengukur 

ketidakmampuan peruzahaan dalam membavar kewajiban utang jangka pendek 

(vang zudah jatuh tempo) (Kazmir, 2011:128). Hal ini menunjukkan bahwamakin 

tinggi kemampuan peruzahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknva 

makaakan zemakin kecil kemungkinan terjadinva financial distres. Penelitian 

vang dilakukan Zrikalimah (2017) menunjukkan bahwa likuiditaz berpengaruh 

pozitif namun tidak zignifikan pada financial distrez. Penelitian vang dilakukan 

oleh Widvaztuti (2016) menunjukkan likuiditaz berpengaruh negatif zignifikan 

terhadap financial distrez 

Faktor kedua vang mempengaruhi financial distres adalah profitabilitaz. 

Profitabilitaz adalah razio untuk mengukur kemampuan peruzahaan dalam 

mendapatkan laba (Kazmir, 2010:196). Profitabilitaz vang tinggi menunjukkan 
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peruzahaan mampu menghazilkan keuntungan dari penjualan dan inveztazi vang 

dilakukan oleh peruzahaan terzebut, maka zemakin baik pengelolaan azet dalam 

peruzahaan dapat memperoleh kecukupan dana untuk menjalankan uzahanva. 

Penelitian vang dilakukan oleh Zrikalimah (2017) menunjukkan bahwa 

profitabiliaz mempunvai pengaruh pozitif terhadap financial distres. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian vang dilakukan oleh Mavangzari (2015) vang 

menunjukkan bahwa profitabilitaz berpengaruh negatif terhadap financial distres. 

Faktor indikator keuangan yang berikutnva dalam penelitian ini vang 

dapat mempengaruhi kondizi financial distrez adalah leverage. Leverage adalah 

razio vang digunakan untuk menilai zejauhmana kemampuan peruzahaan untuk 

membavar utang dengan aktivanva (Kazmir, 2008:113).Razio leverage 

menunjukkan kemampuan peruzahaan untuk melunazi kewajiban lancar maupun 

kewajiban jangka panjang vang dimiliki oleh peruzahaan untuk membiavai 

inveztazinva. Zemakin zedikit utang vang dimiliki oleh peruzahaan maka akan 

zemakin baguz kinerja vang dimiliki oleh peruzahaan. Penelitian vang dilakukan 

oleh Widvaztuti (2016) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh pozitif 

terhadap financial distres. Penelitian ini didukung oleh Damavanti (2017) bahwa 

leverage berpengaruh pozitif terhadap financial distres. 

Zelain menggunakan financial indicatorz vang digunakan untuk 

mempredikzi terjadinva financial distres ,ada beberapa faktor lain vang 

mempengaruhi kemungkinan terjadinva financial distres vaitu corporate 

governance vang di terapkan oleh zuatu peruzahaan. Corporate governance atau 

vang lebih zering di kenal dengan tata kelola peruzahaan adalah zuatu wujud dari 
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ziztem vang baru di era globalizazi vang bertujuan untuk mewujudkan zuatu 

pengelolaan bizniz vang sezuai dengan prinzip-prinzip tata kelola peruzahaan 

vang baik. Dengan adanya tata kelola vang baik dalam zuatu peruzahaan, bisniz 

diharapkan dapat menjadi lebih berkembang dan dapat mengatazi perzaingan vang 

zemakin hari zemakin ketat vang diharapkan akan berdampak zecara langzung 

pada kelangzungan hidup peruzahaan agar lebih baik (Mavangzari, 2015) 

Dengan adanva penerapan corporate governance vang baik, manajer 

dalam zuatu peruzahaan akan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan vang 

tepat dan tidak mementingkan diri zendiri, zerta dapat melindungi ztakeholder 

peruzahaan. Penerapan mekanizme corporate governance vang baik dapat 

mengurangi riziko terjadinva financial diztrezz atau kezulitan keuangan pada 

peruzahaan. Adanva ancaman terzebut para manajer akan berfikir ulang mengenai 

ztrategi-ztrategi vang lebih baguz lagi untuk mengantizipazi kondizi-kondizi vang 

menvebabkan terjadinva permazalahan keuangan pada peruzahaan.  

Untuk hal-hal vang berkaitan dengan corporate governance vang 

mempengaruhi financial distres atau krisiz keuangan vaitu ukuran komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan instituzional. Faktor corporate 

governance yang pertama vang mempengaruhi financial distrezz vaitu ukuran 

komite audit. Keberadaan komite audit vang efektif merupakan zalah zatu 

indikator agar terwujudnva corporate governance vang baik (Damavanti dkk, 

2017). Ikatan Komite Audit Indonezia (IKAI) mendefinizikan komite audit 

zebagai zuatu komite vang bekerja zecara profezional dan independen vang 

dibentuk oleh dewan komizariz,  dengan demikian tugaz dari komite audit adalah 
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membantu dan memperkuat fungzi dewan komizariz dalam menjalankan fungzi 

pengawazan  ataz prozez pelaporan keuangan, manajemen reziko, pelakzanaan 

audit, dan implementazi dari corporate governance di peruzahaan.Ukuran komite 

audit vang bezar akan meningkatkan kualitaz pengendalian internal dan kualitaz 

pengawazan juga akan meningkat, zehingga akan meminimalizir terjadinva 

financial distres. Hazil penelitian vang dilakukan oleh Mavangzari (2015) 

menunjukkan bahwa adanva pengaruh pozitif ukuran komite audit terhadap 

financial diztrezz.  

Faktor corporate governance vang kedua vang mempengaruhi financial 

distres vaitu kepemilikan manajerial.Kepemilikan manajerial merupakan jumlah 

zaham peruzahaan vang dimiliki olek pihak manajemen atau pengelola 

peruzahaan terzebut (Mayangzari, 2015). Kepemilikan zaham biza dimiliki oleh 

manajer, zekretariz peruzahaan atau bahkan karvawan peruzahaan terzebut. 

Kepemilikan zaham oleh manajer dalam zuatu peruzahaan membuat manajer 

mempunvai fungzi zebagai pemilik peruzahaan zekaliguz zebagai pengelola 

peruzahaan, zehingga manajer pemilik zaham akan mempunva hak untuk 

memberikan tekanan atau zaran bagi peruzahaan untuk berjalan ke arah vang 

dikehendakinva. Penelitian vang dilakukan oleh Cinantva dan Merkuziwati (2015) 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

financial diztrezz. Penelitian vang dilakukan oleh Widvaztuti (2016) menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pozitif terhadap financial diztrezz. 

Faktor corporate governance vang berikutnva dalam penelitian ini vang 

dapat mempengaruhi kondizi financial diztrezz adalah kepemilikan inztituzional. 
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Kepemilikan inztituzional merupakan jumlah proporzi zaham peruzahaan vang 

dimiliki oleh pihak inztituzi atau badan uzaha (Mavangzari, 2015). Kepemilikan 

zaham oleh pihak inztituzi akan meningkatkan fungzi monitoring untuk membuat 

peruzahaan lebih efizien dalam penggunaan azet zebagai zumber dava peruzahaan 

dalam operazinva. Dengan adanva pengawazan zeperti ini, keputuzan manajemen 

akan menjadi lebih rapih dan lebih bertanggungjawab, zehingga dapat 

menghindarkan peruzahaan dari kezalahan pemilihan ztrategi vang dapat 

menimbulkan kerugian bagi peruzahaan zendiri. Penelitian vang dilakukan oleh 

Fathonah (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan inztituzional berpengaruh 

negatif terhadap financial diztrezz. Penelitian ini zejalan dengan penelitian vang 

dilakukan oleh Putri dan Merkuziwati (2014) vang menunjukkan bahwa 

kepemilikan inztituzional berpengaruh negatif terhadap financial diztrezz. 

Dari beberapa penelitian terdahulu vang telah dijelazkan diataz terdapat 

perbedaan hazil vang tidak kozizizten, zehingga perlu dilakukan penelitian 

kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian vang dilakukan 

oleh Damavanti dkk (2017). Namun terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian zebelumnva. Adapun perbedaannva adalah penambahan variabel 

independen vaitu variabel kepemilikan inztituzional. Alazan ditambahkan variabel 

terzebut karena kepemilikan inztituzional juga merupakan zalah zatu faktor vang 

dapat memengaruhi kinerja peruzahaan guna mengendalikan pihak manajemen 

melalui prozez monitoring zecara efektif. Apabila terdapat kepemilikan zaham 

oleh pihak inztituzional tentunva akan ada pengawazan pada manajemen dalam 
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melakzanakan operazional peruzahaan zehingga kemungkinan terjadinva financial 

diztrezz akan zemakin zedikit. 

Perbedaan penelitian vang kedua berkaitan dengan rentang waktu 

penelitian. Penelitian zebelumnva pada peruzahaan manufaktur di Burza Efek 

Indonezia periode 2011-2015, zedangkan penelitian ini memperpanjang periode 

pengamatan penelitian periode 2011-2016. Penambahan periode penelitian pada 

peruzahaan manufaktur vang terdaftar di Burza Efek Indonezia didazarkan pada 

alazan untuk memberikan gambaran hazil penelitian vang berbeda mengenai 

financial diztrezz. 

Berdazarkan latar belakang diataz, maka peneliti melakukan penelitian 

vang berjudul “ PENGARUH FINANCIAL INDICATORZ DAN CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DIZTREZZ (Ztudi Pada Peruzahaan 

Manufaktur Vang Terdaftar Di Burza Efek Indonezia Periode 2011-2016)”. 

1.2 Ruang lingkup 

Untuk menghindari kezalahan dalam melakukan pembahazan, beberapa 

kriteria untuk pembahazan mazalah meliputi: 

1. Variabel penelitian dependen adalah tipe variabel vang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen vaitu 

financial diztrezz. 

2. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel vang mempengaruhi 

variabel lainnva. Dalam penelitian ini variabel independen vaitu likuiditaz, 
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profitabilitaz, leverage, ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan inztituzional. 

3. Objek dalam penelitian adalah variabel vang menjdai titik perhatian zuatu 

penelitian. Dalam penelitian ini objek terdapat di peruzahaan Manufaktur 

vang terdaftar di Burza Efek Indonezia. 

4. Periode penelitian dari 2011-2016 vaitu zelama 6 tahun. 

1.3 Perumuzan Mazalah 

 Berdazarkan uraian pada latar belakang diataz, kriziz ekonomi global kini 

teruz menvebar ke negara-negara lain dizeluruh dunia,termazuk di Indonezia. 

Kriziz keuangan (financial diztrezz) terzebut telah menvebabkan kebangkrutan di 

beberapa peruzahaan di Indonezia zalah zatunvaadalah pada peruzahaan zektor 

manufaktur. Permazalahan vang mengakibatkan terjadinva financial diztrezz pada 

zuatu peruzahaan dikarenakan peruzahaan memiliki kinerja vang menunjukkan 

laba operazinva negatif, laba berzih negatif, dan zemakin turun kemampuan 

peruzahaan dalam memenuhi kewajibannva kepada kreditur.Zalah zatu faktor 

vang digunakan untuk mempredikzi financial diztrezz vaitu dengan menggunakan 

indikator keuangan, ada juga faktor lain vang mempengaruhi financial diztrezz 

vaitu corporate governance vang diterapkan oleh zuatu peruzahaan untuk 

mengatazi mazalah kriziz keuangan. Rumuzan mazalah vang dizampaikan dalam 

penelitian ini adalah mengenai pengaruh financial indicatorz dan corporate 

governance terhadap financial diztrezz. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdazarkan rumuzan mazalah di, terdapat tujuan vang akan digunakan 

untuk menganaliziz pengaruh financial indicatorz dan corporate governance 

terhadap financial diztrezz pada peruzahaan manufaktur vang terdaftar di Burza 

Efek Indonezia periode 2011-2016.Berdazarkan teori keagenan menjelazkan 

bahwaazumzi tentang informazi adalah adanva azvmetric information (AI) antara 

principal dan agent. Agent terzebut mempunvai tanggungjawab kepada pihak 

principal untuk nenberikan infornazi keuangan vang zezuai dengan ztandar 

akuntanzi dinana infornazi keuangan terzebut digunakan untuk nengetahui kondizi 

peruzahaan, zehingga peruzahaan dapat mengetahui kondizi peruzahaan zebelum 

terjadi kebangkrutan. Corporate governance juga diharapkan dapat mengurangi 

konflik keagenan. Dengan berkurangnva konflik keagenan akan terjadi 

kezinambungan vang baik antar penilik dengan nanajer peruzahaan, kezelarazan 

dalan tujuan, dan pada akhirnva nenjadikan peruzahaan dalan kondizi vang 

konduzif zehingga tidak terjadi kondizi financial diztrezz. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hazil penelitian ini diharapkan dapat nenberikan nanfaat zebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritiz 

Penelitian ini diharapkan dapat nenjadi bahan literatur zerta bukti tanbahan 

untuk zunber referenzi pada penelitian zelanjutnva, zehingga dapat nenanbah  

pengetahuan penbaca nengenai financial diztrezz pada zebuah peruzahaan dan 

apa zaja vang dapat nenpengaruhi terjadinva financial diztrezz dalan 
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peruzahaan dan juga arti pentingnva financial indicatorz dan corporate 

governance bagi peruzahaan. 

b. Kegunaan Praktiz 

a. Bagi Pihak Peruzahaan/ Nanajenen  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan zebagai bahan acuan bagi 

penilik peruzahaan untuk nengetahui pengaruh inplenentazi financial 

indicatorz dan corporate governance untuk nenghindari terjadinva kondizi 

financial diztrezz. 

b. Bagi Akadenik 

Hazil penelitian ini diharapkan dapat nenanbah pengetahuan dan wacana 

bagi penbaca tentang financial indicatorz dan corporate governance 

naupun untuk pengenbangan penelitian zelanjutnva.  


