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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kesulitan Keuangan 

 Setiap perusahaan ingin mempertahankan bisnisnya, meskipun terkadang 

sulit untuk mempertahankan perusahaan dengan kondisi yang tidak mendukung 

dan harus menghadapi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan adalah kondisi di 

mana perusahaan menghadapi masalah likuiditas dan tidak dapat membayar 

keuangannya. Sebuah perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan dapat 

berakhir dengan kebangkrutan kecuali jika segera dilakukan tindakan. Karenanya 

prediksi awal tentang kemungkinan kesulitan keuangan akan membantu 

perusahaan dalam menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah keuangan 

(Dewi & Hadri, 2017). 

 Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan ditunjukkan dengan 

meningkatnya biaya modal, pengurangan akses ke eksternal sumber pendanaan, 

peringkat kredit yang lebih lemah dan secara umum peningkatan disposisi 

manajer untuk mengambil lebih banyak risiko (Edwards, 2013). Namun, 

perusahaan yang dibatasi oleh kredit akan lebih bertujuan untuk menghemat 

modal, mempertahankan peringkat kredit, memenuhi persyaratan perjanjian utang 

dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan juga dapat mengalami risiko sanksi negatif berat seperti 

hilangnya reputasi perusahaan / eksekutif, meningkat tekanan politik / media, 

denda dan denda potensial, dan bahkan konsumen teguran kreditor (Al-Hadi, 

2017). 
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 Menentukan tingkat keuangan penting bagi investor dan kreditor untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan sehat secara finansial. Mereka dapat 

menggunakan pengetahuan ini terutama dalam perencanaan keuangan sehingga 

dapat mengambil tindakan perbaikan untuk menghindari potensi biaya 

kebangkrutan. Penentuan tingkat keuangan penting bagi investor saat ini, calon 

investor, dan juga untuk regulator pasar saham. Dengan kata lain, dapat digunakan 

dalam mengembangkan sistem peringatan dini untuk menghindari, atau 

mengurangi kegagalan yang menghalangi. Misalnya, bankir atau kreditor dapat 

menggunakan informasi ini untuk menilai calon peminjam atau risiko kredit 

potensial mereka. Informasi yang diberikan dalam laporan keuangan cukup untuk 

membedakan dan menilai kelayakan kredit dari bisnis besar (Belás, Bartos, 

Kljucnikov & Dolezal, 2015).  

 Perusahaan yang kehilangan uang menjadi bangkrut, sangat 

mempengaruhi para pemangku kepentingan (pemegang saham, pemasok, kreditor, 

pelanggan, karyawan dan manajemen).  Untuk perusahaan besar di mana jumlah 

karyawan besar, dengan kejadian kegagalan perusahaan, secara signifikan 

mempengaruhi ekonomi karyawan dan ekonomi di wilayah di mana perusahaan 

berada terletak. Sedangkan kelompok terakhir dari pihak yang berkepentingan, 

mereka akan dilunasi setelah perusahaan dilikuidasi, yaitu pemegang saham dan 

investor yang menderita kerugian ekonomi yang sangat besar (Malinic, 2013; 

Setyawati, 2016). 

 Muncul perbedaan pendapat antara manajemen dan pemegang saham 

lainnya di Indonesia dalam situasi kesulitan keuangan. Karena ketidakamanan 
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pekerjaan mereka, manajemen dapat mengambilnya keputusan yang mengarah 

pada manfaat individu jangka pendek daripada mengurangi kesusahan level 

(Donker et al. 2009). 

 Hasil pada pengaruh ukuran dewan pada kesulitan perusahaan tidak dapat 

ditentukan. Di satu sisi, ada argumen bahwa perusahaan tidak mungkin gagal jika 

mereka punya dengan ukuran dewan yang lebih besar karena akuntabilitas 

direktur yang lebih besar (Lamberto & Rath, 2008) 

 Di sisi lain, beberapa peneliti berpendapat bahwa dewan direksi yang 

sedikit dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan sementara dewan 

direksi yang lebih banyak tidak efektif karena dari masalah koordinasi dan proses 

yang sering ada ketika ada banyak direktur terlibat dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992; Jensen, 1993). 

 Pengungkapan CSR pada perusahaan mampu meningkatkan performa 

kinerja dan bahkan nilai keuangan perusahaan. Studi ini, antara lain, telah 

dilakukan oleh Orlitzky, Schmidt, dan Rynes (2003), Schnietz dan Epstein (2005), 

Brine, Brown, dan Hackett (2009), Weshah dan Dahiyat (2012), Servaes dan 

Tamayo (2013), Iqbal, dan Khera (2014), Awan dan Saeed (2015) dan Das dan 

Bhunia (2016), yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan 

memiliki dampak untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Hal ini menggambarkan bahwa investor bereaksi positif terhadap kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, penelitian sebelumnya mengacu pada 

perspektif pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dari kegiatan mereka, 
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yang diharapkan dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. 

 Dasar pemikiran pengaruh retribusi tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap kemungkinan kesulitan keuangan adalah dengan menggunakan konsep 

teori efisiensi yang menyatakan bahwa semua kegiatan perusahaan diharapkan 

dilakukan secara efisien agar tidak mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan, 

Bromley (1990). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai kesulitan keuangan telah banyak diteliti di berbagai 

negara. Dari berbagai hasil penelitian hal yang dapat mempengaruhi kesulitan 

keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor rasio keuangan, 

faktor tata kelola perusahaan, maupun faktor tanggung jawab sosial perusahaan. 

Namun tidak sedikit yang meneliti secara terpisah hubungan masing-masing 

faktor tersebut. 

 Shridev, Suprabha, dan Krisnaprasad (2016) meneliti mengenai tata 

kelola perusahaan apakah berdampak pada kesulitan keuangan pada 350 

perusahaan yang ada di India pada tahun 2010 – 2014, dimana variabel yang 

digunakan ialah struktur kepemilikan, ukuran dewan direksi, dualitas CEO, 

jumlah dewan komisaris independen. Hasil penelitian menerangkan dualitas CEO, 

dan struktur kepemilikan tidak signifikan. Sementara ukuran dewan direksi, 

jumlah komisaris independen memiliki pengaruh signifikan positif.  
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Gambar 2 Model pengaruh stuktur kepemilikan, ukuran dewan direksi, CEO 

duality, jumlah komisaris independen terhadap kesulitan keuangan. sumber: 

(Shridev et al., 2016). 

Z-li, Crook, dan Andreeva (2015) meneliti hubungan aspek komposisi 

dewan, stuktur kepemilikan, manajemen kompensasi, karakteristik direktur, dan 

manajer terhadap kesulitan keuangan dengan menambahkan variabel tindakan tata 

kelola perusahaan , tindakan keuangan, dan variabel ekonomi makro. Penelitian 

ini dilakukan di China. Kesulitan keuangan merupakan variabel dependen yang 

dipakai pada penelitian ini sedangkan variabel independennya ialah komposisi 

dewan direksi, perubahan modal saham, karakteristik direktur dan manajer, 

struktur kepemilikan, rasio keuangan, dan faktor ekonomi makro.  

Md-Rus, Mohd, Latif, dan Alassan (2013) meneliti hubungan 

kepemilikan dengan perbedaan tipe terhadap kesulitan keuangan. Variabel 

independen yang digunakan adalah proporsi saham komisaris, proporsi saham 

pemerintah, proporsi saham oleh anggota keluarga, proporsi saham institusional, 

dan proporsi saham asing. Menurut Vieira, Pinho, dan Correia (2013) mengenai 

prediksi kemungkinan insolvabilitas dengan menggunakan perusahaan yang 

terpublikasi di Portugis. Perusahaan bergerak dalam bidang konstuksi pada 
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periode 2009 hingga 2011. Rasio arus kas terhadap total aset, rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, efisiensi bisnis dan rasio utang merupakan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitiannya. 

Santen dan De Bos (2015) meneliti analisis hubungan tata kelola 

perusahaan terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan yang terdaftar di Dutch NVs pada periode 1993-2003. 

Variabel yang mempengaruhi kesulitan keuangan pada penelitian ini diantaranya 

kemampuan direksi, jumlah direksi, independensi dewan, keberagaman dewan, 

dan ketersediaan direksi. 

Penelitian mengenai kesulitan keuangan juga dilakukan oleh Salloum, 

Azoury, dan Gebrayel (2014) yang meneliti di negara Lebanon pada perusahaan 

milik keluarga dengan sampel 178 perusahaan. Variabel yang dipakai pada 

penelitian ini ialah direksi luar, dualitas CEO, kepemilikan internal, direktur 

wanita, ukuran dewan dan masa jabatan direktur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model pengaruh direksi luar, dualitas CEO, kepemilikan internal, 

direktur wanita, ukuran dewan, masa jabatan direktur, sumber: Solloum et al. 

(2014). 
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Witiastuti dan Suryandari (2016) melakukan penelitian mengenai 

dampak dari mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan 

dengan menggunakan sampel 121 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

periode 2011 sampai dengan 2013. Penggunaan kesulitan keuangan dalam 

penelitian ini merupakan variabel dependen dan variabel yang mempengaruhinya 

ialah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris 

independen. 

 Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap kerugian perusahaan 

juga dilakukan di China dengan sampel yang terdaftar pada Shanghai Stock 

Exchange yang mengalami pendapatan bersih negatif di periode 2007 hingga 

2010. Kerugian perusahaan merupakan variabel dependen, sedangkan variabel 

independennya ialah ukuran dewan, saham direktur, kompensasi direktur, 

komisaris independen, saham manajer, kompensasi manajer, jumlah komite, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan, dan 

jumlah pemegang saham terbesar (Ming & Akhtar, 2014). 

 Wijekoon dan Azeez (2015) meneliti integrasi model prediksi kegagalan 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange tahun 

2002 sampai dengan 2010. Variabel independen yang dipakai pada penelitian ini 

yaitu rasio profitabilitas, leverage, rasio likuiditas, efisiensi, komisaris 

independen, ukuran dewan, kepemilikan luar, laporan audit, komite audit, dualitas 

CEO), dan upah anggota dewan.  

 Penelitian kesulitan keuangan pada Rinaldi, Haryetti, dan Fathoni (2014) 

menguji perusahaan pertambangan apakah memiliki pengaruh struktur 
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kepemilikan dengan kesulitan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada variabel independen yaitu 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing (MdRus et al., 2013; Santen & 

Soppe, 2009; Rinaldi et al., 2014). kepemilikan manajerial (Darus & Mohamad, 

2011; Routledge & Morrison, 2012; Lu, Lee, & Chang, 2008; Suntratuk, 2009; 

MdRus et al., 2013; Manzaneque, Diez, & Garcia, 2014; Hastuti, 2014; Hanafi & 

Breliastiti, 2016). Sampel penelitian ini diteliti pada periode 2009 sampai dengan 

tahun 2012.  

 Mahmoud dan Mahdi (2012) menganalisa prediksi terhadap kesulitan 

keuangan di Bursa Efek Teheran dengan menggunakan pendekatan DEA. Quick 

ratio, modal kerja pada total aset, laba kotor pada penjualan bersih x 100, 

pendapatan bersih pada total aset merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen dalam penelitian ini. 

 Penelitian lain memprediksi kesulitan keuangan dengan menguji rasio 

keuangan pada perusahaan wholesale dan retail yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Rasio keuangan yang dipakai antara lain rasio lancar, rasio kewajiban 

ekuitas, operating profit margin, rasio perputaran aset (Nella & Saidi, 2013). 

 Al-Hadi et al.(2017) meneliti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

kesulitan keuangan dengan dimoderasi oleh siklus hidup perusahaan dengan 

sampel yang ada pada 651 perusahaan di Australia pada periode 2007 sampai 

dengan 2013. Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini ialah kesulitan 

keuangan dengan variabel independen kinerja tanggung jawab sosial perusahaan, 

dan siklus hidup perusahaan yang menjadi variabel moderating 
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Gambar 4 Model penelitian analisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

kesulitan keuangan dengan siklus hidup perusahaan sebagai variabel moderating, 

sumber: (Al-Hadi et al. 2017). 

 Shahab, Ntim, Chengang, Ulah, dan Fosu (2018) menginvestigasi 

pengaruh kinerja lingkungan atau pengungkapan CSR yang didorong oleh 

kebijakan, peraturan, dan manajemen lingkungan yang baik terhadap kesulitan 

keuangan perusahaan serta memastikan sejauh mana karakteristik top manajemen 

dapat memoderasi kinerja lingkungan di China pada periode 2009 sampai dengan 

2014 dengan 749 perusahaan. Penelitian lain menguji pengaruh dari peringkat 

kualitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan China dengan periode dan jumlah perusahaan yang sama. Penelitian 

ini menemukan bahwa peringkat kualitas CSR secara signifikan mengurangi 

tingkat kesulitan perusahaan China dan menemukan apabila kemampuan CSR 

mengurangi tingkat kesulitan keuangan di perusahaan-perusahaan China yang 

bukan milik negara lebih tinggi dari milik negara (Shahab, Ntim, & Ullah, 2018). 

 Tristiarini (2017) menguji pengaruh besarnya biaya CSR terhadap 

adanya kemungkinan kesulitan keuangan perusahaan. CSR merupakan kegiatan 
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perusahaan yang menempatkan pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan jangka 

panjang. Penelitian ini meneliti perusahan SRI-KEHATI indeks pada periode 

2009 sampai dengan 2015 sebanyak 175 perusahaan. 

  

 

 

Gambar 5 Model penelitian analisis pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap kesulitan keuangan, sumber: (Tristiarini, 2017). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Rasio Leverage terhadap Kesulitan Keuangan 

 Noor, Iskandar, dan Omar (2012), perusahaan menerapkan prinsip 

apabila utang yang lebih tinggi akan menyebabkan kemungkinan kesulitan 

keuangan yang semakin besar yaitu risiko perusahaan tidak bisa membayar 

kewajibannya seperti utang, pinjaman lainnya. Hasil pada penelitian tersebut 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zare, Kavianifard, Sadeghi, 

dan Rasouli (2013). Menurut Khalid dan Akhter (2013), hasil menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan antara leverage terhadap kesulitan keuangan 

terjadi dikarenakan beberapa perusahaan yang masih aktif memiliki utang yang 

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang masih bangkrut sehingga lebih 

mampu bertahan hidup. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Miglani, Ahmed, dan Henry (2010). Peningkatan dan penekanan 

Pengungkapan CSR  Kesulitan Keuangan 
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pada rasio keuangan berbanding lurus dengan peningkatan struktur keuangan 

perusahaan yang berasal dari utang (Yen & Hiep, 2014). 

2.3.2 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Kesulitan Keuangan 

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mengubah 

asetnya menjadi uang tunai dengan cepat dan ekonomis untuk melunasi kewajiban 

keuangannya (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Rasio likuiditas pada umumnya 

jika dikaitkan dengan kesulitan keuangan akan menghubungkan sejauh mana 

perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Likuiditas umumnya terkait dengan kesulitan keuangan karena 

mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. 

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang rendah memiliki risiko gagal bayar yang 

lebih tinggi karena potensi ketidakmampuan mereka untuk membayar kewajiban 

mereka (Kim-Soon et al. 2013). 

Salah satu penentu penting dalam mengidentifikasi kesulitan keuangan 

pada perusahaan yang terkait dengan pemerintah di Malaysia adalah mengetahui 

likuiditas perusahaan mereka. Tingkat likuiditas dapat menunjukkan tingkat 

kesulitan perusahaan. Likuiditas perusahaan yang lebih rendah akan memiliki 

dampak kesulitan keuangan yang lebih tinggi (Khaliq & Harun, 2014); 

(Kazemian, Shauri, Sanusi, & Shuhidan, 2017). Aset lancar sering membantu 

dalam menyelesaikan kewajiban perusahaan. Rasio likuiditas dalam memprediksi 

kesulitan sangat penting, menurut Chiaramonte dan Casu (2017); Ijaz, Verbeek, 

Seidler, dan Lindbohm (2013); Manab, Teng, dan MdRus (2015), dan Zmijewski 

(1984). 
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2.3.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Kesulitan Keuangan 

Profitabilitas akan mencerminkan performa pada perusahaan untuk 

mengubah pendapatan penjualan menjadi berbagai jenis pendapatan, hubungan 

profitabilitas adalah apakah  tingkat profitabilitas yang rendah akan meningkatkan 

kemungkinan kesulitan keuangan (Kazemian et al.  2017). 

Altman et al. (2017), Xu, Xiao, Dang, Yang dan Yang (2014) 

mendokumentasikan pentingnya rasio profitabilitas dalam memprediksi kesulitan 

keuangan dan berpendapat bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi 

menghadapi lebih sedikitnya peluang pada kesulitan keuangan perusahaan.  

Karenanya literatur menunjukkan hubungan negatif antara kesulitan keuangan dan 

profitabilitas. Hasil lain menunjukan bahwa rasio profitabilitas untuk perusahaan 

sehat lebih tinggi dari pada perusahaan yang tertekan (Waqas & Md-Rus, 2018).

 Hubungan negatif yang signifikan dari dari rasio keuangan menunjukkan 

bahwa ketika perusahaan meningkatkan saldo pendapatan, probabilitas kesulitan 

keuangan berkurang (Cederburg & O’Doherty, 2015).  

2.3.4 Pengaruh Rasio Pembayaran Dividen terhadap Kesulitan Keuangan 

 Dividen berfungsi sebagai tanda peluang pertumbuhan di masa depan dan 

hal tersebut konsisten dengan penelitian (Abreu & Gulamhussen, 2013), (Bessler 

& Nohel, 1996), (Filbeck & Mullineaux, 1993). Peneliti lain banyak menemukan 

timbal balik yang diberikan oleh investor yang melihat mengenai pembayaran 

dividen dirasa penting untuk mengetahui berapa banyak dividen yang mereka 

dapatkan dari perusahaan tempat mereka berinvestasi, hubungan dividen yang 
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rendah dapat menunjukan prediksi perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan pada perusahaan Malaysia (Kazemian et al, 2017). 

 Gandhi, McDonald, dan Loughran (2018) meneliti bahwa bank 

mengalami delisting dari bursa dikarenakan tidak membayar dividen kepada 

pemegang saham. Apabila lembaga keuangan memilih untuk tidak mengeluarkan 

dividen kepada pemegang sahamnya, lembaga tersebut mengkhawatirkan 

mengenai operasi masa depan dan kebutuhan likuiditas yang dikeluarkan dari 

bursa. Perubahan dividen juga dipandang menjadi sinyal dari prospek perusahaan 

di masa depan, saat ini, dan apa yang diharapkan nantinya.  

2.3.5 Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Kesulitan Keuangan 

 Rasio aktivitas mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

asetnya, atau melihat kemampuan perusahaan dalam mengefisiensi pemanfaatan 

sumber daya. Aset yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasi akan 

meningkatkan produksi. Semakin tinggi nilai aset pada perusahaan akan 

mengakibatkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam meningkatkan 

penjulan, sehingga semakin rendah potensi perusahaan untuk mengalami kesulitan 

keuangan (Yap, 2012). Hanifah dan Purnomo (2013) menunjukkan hasil yang 

sama. 

 Perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran utang, siklus 

penjualan, siklus aset lancar, dan siklus aset tetap juga hal yang mempengaruhi 

aktifitas pada perusahaan (Niknya, Darabi, & Fard, 2013). Menurut Pranowo dan 

Manurung (2010) efisiensi perusahaan mengukur seberapa produktif perusahaan 

menggunakan asetnya untuk meningkatkan efisiensi. Pengambilan keputusan 
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perusahaan harus meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset berwujud 

untuk menghasilkan pendapatan (Saleh, 2015). 

2.3.6 Pengaruh Rasio Pertumbuhan terhadap Kesulitan Keuangan 

Penelitian Bei dan Wijewardana (2012) mengatakan bahwa faktor 

penentu pertumbuhan ialah faktor kontroversial ketika menentukan modal saham 

dan rasio pertumbuhan didefinisikan sebagai persentase tahunan dalam total aset. 

Peluang pertumbuhan perusahaan adalah indikasi untuk biaya agensi utang 

sehingga memunculkan kecenderungan untuk berinvestasi secara optimal untuk 

pengambilan kekayaan dari pemegang utang perusahaan, dan berkemungkinan 

lebih tinggi bagi perusahaan dan dapat dijadikan indikator profitabilitas maupun 

keberhasilan perusahaan.  

Yosha (1995) mengemukakan bahwa perusahaan dengan proyek 

pertumbuhan masa depan yang berpotensi berharga tidak akan meningkatkan 

utang publik karena tingginya biaya pengungkapan mengungkapkan informasi 

sensitif. Mackie-Mason (1990) juga memperdebatkan penelitian dan 

pengembangan itu pada perusahaan intensif, misalnya, perusahaan dengan 

pertumbuhan tinggi potensial, harus menghindari penerbitan utang publik. 

Demikian, harus ada hubungan negatif di antara keduanya pertumbuhan dan 

pembiayaan utang. Ini berarti tinggi pertumbuhan perusahaan akan menghadapi 

tingkat kesulitan keuangan yang lebih rendah karena mereka menggunakan lebih 

sedikit pembiayaan utang. Berasumsi bahwa perusahaan khusus tentang masa 

depan dan juga dengan masalah pembiayaan saat ini, ada kemungkinan besar itu 

perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang diharapkan akan mempertahankan 
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kapasitas utang risiko rendah untuk menghindari pembiayaan investasi masa 

depan dengan penawaran ekuitas atau melewati investasi (Thim, Choong, & Nee, 

2011).  

2.3.7 Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Kesulitan Keuangan 

 Rasio solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar 

bunga pinjaman uang dan nilai 1 harus menjadi nilai minimum untuk rasio 

solvabilitas (Khan & Jain, 2004). Menurut penelitian Thim et al. (2011) pengaruh 

rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan.  

 Kesulitan keuangan dipandang sebagai suatu kondisi peralihan antara 

solvabilitas, dan insolvensi (Purnandam, 2008) dan pengetahuan sebelumnya 

tentang hal itu memiliki implikasi yang kompleks baik untuk perusahaan maupun 

untuknya pihak terkait dalam urusan bisnis masa depan mereka (Bordeianu, Radu, 

& Paraschivescu, 2011).   

2.3.8 Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Kesulitan Keuangan 

 Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai tindakan yang 

tampaknya memajukan beberapa pihak kebaikan sosial, di luar kepentingan 

perusahaan dan itu yang diwajibkan oleh hukum (McWilliams & Siegel, 2001), 

telah menghasilkan sejumlah besar penelitian akademis selama abad yang lalu 

(Haque & Ntim, 2017). Gross (2009) menemukan dampak signifikan dari kinerja 

CSR dalam penentuan tingkat kesulitan perusahaan oleh memeriksa data 

peringkat CSR (Krishnamurti, 2016).  Yasir et al. (2018) menunjukkan hubungan 

positif dan signifikan antara peringkat CSR dan kesulitan keuangan. Peningkatan 

kinerja CSR, skor kesulitan keuangan suatu perusahaan juga cenderung meningkat 
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dengan demikian membanjiri potensi kebangkrutan dan mengurangi kesulitan 

keuangan. 

 Menurut Tristiarini (2017) berpendapat bahwa biaya CSR 

mempengaruhi kesulitan keuangan dan menunjukkan bahwa ketika perusahaan 

melakukan pembiayaan pada kegiatan sosial perusahaan, perusahaan melakukan 

over investasi yang pada gilirannya dapat mengganggu arus kas perusahaan 

sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan. Hal ini dilakukan oleh 

perusahaan sesuai dengan teori manajemen kesan, yang menyatakan bahwa 

perusahaan perlu melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan citra 

perusahaan. 

2.3.9 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kesulitan Keuangan 

 Kepemilikan manajerial pada perusahaan ditandai dengan komisaris dan 

direksi yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan, setiap lembar saham 

yang dimiliki oleh pihak manajerial ialah kepemilikan manajerial (Hastuti, 2014).  

Menurut Li et al. (2008) Potensi kesulitan keuangan pada perusahaan dapat 

berkurang dengan memiliki kepemilikan manajerial. Hal tersebut disebabkan oleh 

pemisahan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemilik sudah tidak 

terjadi sehingga pihak internal akan melakukan tindakan yang menguntungkan 

diri dan perusahaan (Warhani, 2007). Hasil penelitian tersebut konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fich et al. (2008), MdRus et al. (2013) dan 

Manzaneque et al. (2014). 

 Lu et al. (2008) kepemilikan manajerial berpengaruh positif serta 

signifikan pada kesulitan keuangan. Penelitian Routledge et al. (2012), Bredart 
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(2014), Nindita dan Kanya (2014) serta Mayangsari dan Andayani (2015) 

memiliki pendapat berbeda dan menyatakan tidak adanya dampak antara 

kepemilikan manajerial dan kesulitan keuangan. 

2.3.10 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kesulitan Keuangan 

 Pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 25 Tahun 2007,menyebutkan 

bahwa penanaman modal asing dapat diartikan sebagai perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang memiliki aktivitas 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 

 Pengaruh kepemilikkan asing terhadap kesulitan keuangan memiliki 

signifikansi positif Rinaldi et al. (2014), Pemegang saham asing mayoritas dapat 

mengangkat pihak asing lain untuk menduduki posisi sebagai direksi maupun 

komisaris untuk berpartisipasi, sehingga perusahaan akan menaikkan permintaan 

pengungkapan keuangan yang lebih kompleks dan lebih informatif namun hal 

tersebut juga dapat meningkatkan biaya atas pengungkapan yang lebih tinggi. 

Struktur kepemilikkan ialah komitmen pemegang saham dalam memberikan 

kehendak dalam pengendalian yang memiliki tingkat tertentu kepada para manajer 

(Rinaldi et al. 2014). 

 Produktivitas perusahaan yang memiliki pemegang saham asing lebih 

tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham 

sehingga akan menyebabkan berkurangnya risiko finansial (Bamiatzi, 

Efthyvoulou, & Jabbour, 2016). Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh MdRus et al. (2013). 
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2.3.11 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kesulitan Keuangan 

 Dewan direksi pada perusahaan diukur dengan jumlah dewan yang ada di 

dalam perusahaan (Zare et al., 2013) Perusahaan yang memiliki ukuran dewan 

direksi yang besar juga sering diartikan tidak efektif dalam hal kemampuan 

mengelola perusahaan bahkan strategi pengambilan keputusan sehingga berakibat 

risiko kesulitan keuangan pada perusahaan terjadi. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan banyaknya perbedaan baik pendapat maupun keadaan yang 

mengakibatkan ketidakserasian antar dewan direksi sehingga hal tersebut dapat 

menghambat kinerja perusahaan (Wijekoon et al, 2015).   

 Dewan yang lebih kecil dan proporsi yang lebih banyak dari direktur 

independen atau luar lebih efektif dalam penerapan mekanisme kontrol 

perusahaan (Jensen, 1993), sehingga meminimalkan peluang perusahaan untuk 

memasuki situasi ekonomi dan keuangan yang tidak stabil (Fich et al. 2008). 

Ukuran dewan akan secara negatif terkait dengan kemungkinan kegagalan bisnis 

(Manzaneque et al. 2015). 

2.3.12 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kesulitan Keuangan 

Komisaris independen merupakan posisi yang memegang andil dan 

faktor penting dalam pemantauan performa kerja dan peningkatan keragaman 

perusahaan (Li et al., 2015). Peran yang dimiliki penting bagi perusahaan dan 

tekah menjadi perhatian selama beberapa tahun belakang. Sifat komisaris 

independen yang objektif membantu peningkatan pengawasan yang dilakukan 

terhadap direksi maupun manajer. Selain itu, komisaris independen juga berperan 

untuk mendukung auditor dalam penginvestigasian sehingga kondisi perusahaan 

Ella Laraswati. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, dan Pengungkapan CSR terhadap 
Kesulitan Keuangan pada Perusahaan Keluarga di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



30 

Universitas Internasional Batam 

secara mendalam dapat diinvestigasi sehingga mengurangi kemungkinan risiko 

kesulitan keuangan terjadi (Salloum et al. 2012). 

 Komisaris independen yang tinggi juga menyebabkan kemungkinan 

terjadinya risiko pada kesulitan keuangan meningkat. Kinerja komisaris dapat 

menyebabkan pelanggaran pekerjaan dimana komisaris independen tidak bisa 

melakukan fungsi pemantauan dengan baik. Hal lainnya dikarenakan komisaris 

independen juga menjabat sebagai jabatan lain di perusahaan publik lainnya 

sehingga tidak memusatkan perhatian dalam melakukan pengawasan (Hanafi et 

al. 2016). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Routledge et al. (2012). 

 Proporsi independen yang meningkat bisa berisiko memunculkan 

kesulitan keuangan dikarenakan komisaris independen juga dapat menjabat 

perusahaan publik lainnya sehingga perhatian terhadap suatu perusahaan dalam 

melakukan pengawasan melemah (Hanafi et al. 2016). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Routledge et al. (2012). 

 Penelitian terdahulu mendapatkan hasil penelitian dimana hubungan 

komisaris independen berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap 

kesulitan keuangan adalah Wang, dan Deng (2008), Manzanaque et al. (2014), Li 

et al. (2015), Lakhshan dan Wijekoon (2013). Disisi lain penelitian yang tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan antara komisaris independen dan kesulitan 

keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Li dan Liu (2009), Wardhani 

(2007), Darus et al. (2011), Salloum et al.(2012), serta Bredart (2014).  
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2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan 

 Menurut Noor et al. (2012) ukuran perusahaan menggambarkan 

perusahaan yang memiliki laba yang lebih tinggi dari nilai aktiva akan lebih 

memungkinkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan hasil menunjukkan 

adanya signifikan positif karena perusahaan yang memiliki tingkat berkelanjutan 

yang tidak stabil, memiliki kemungkinan bahwa manajemen dalam perusahaan 

tersebut tidak memantau karyawan dalam bekerja dan kurangnya komunikasi 

dalam internal perusahaan. Hasil penelitian tersebut berbanding lurus dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chancharat et al. (2010), Zare, Kavianifard, 

Sadeghi, dan Rasouli (2013). 

2.4.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan 

 Umur perusahaan berkorelasi negatif dengan kesulitan keuangan, seiring 

bertambahnya umur perusahaan kesulitan keuangan berkurang, dikarenakan 

perusahaan yang lebih lama kurang memiliki kendala keuangan karena memiliki 

potensi yang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan eksternal karena telah 

membangun hubungan yang stabil dengan klien serta kemungkinan kesulitan 

keuangan pun akan menurun seiring dengan bertambahnya umur perusahaan 

(Farinas & Moreno, 2000), (Yegon & Koske, 2018). Hasil penelitian lain 

menunjukkan bahwa usia perusahaan menunjukan bahwa usia perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan 
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian model penelitian sebelumnya, maka disusun model 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model penelitian pengaruh rasio keuangan, tata kelola perusahaan, 

pengungkapan CSR terhadap kesulitan keuangan, sumber: Peneliti, 2019. 
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 Perumusan hipotesis bersumber pada kerangka di atas adalah sebagai 

berikut: 

H1: Rasio Leverage memiliki dampak signifikan positif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H2: Rasio Likuiditas memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H3: Rasio Profitabilitas memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H4: Rasio Pembayaran Dividen memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H5: Rasio Aktivitas memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H6: Rasio Pertumbuhan memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H7: Rasio Solvabilitas memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H8: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki dampak signifikan positif 

terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H9: Kepemilikan Manajerial memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H10: Kepemilikan Asing memiliki dampak signifikan negatif terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 
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H11: Ukuran Dewan Direksi memiliki dampak signifikan positif terhadap 

kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 

H12: Komisaris Independen memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga di BEI. 
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