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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Teori Sinyal  

Teori sinyal melandasi penelitian ini, teori sinyal digunakan untuk menjelaskan 

bahwa laporan keuangan digunakan untuk memberi sinyal positive (good news) 

maupun sinyal negative (bad news) kepada pemakainya. Tuvaratragool (2013) 

melakukan penelitian tentang pengaturan perbandingan rasio keuangan dalam 

memberi sinyal adanya financial distress dengan menggunakan teknik multi ukur 

(IMM) yang terdiri dari emerging market, skor model, analisis komparatif rasio, 

dan analisis tren rasio dan model logit sebagai benchmarking ukuran, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan dapat dijadikan 

media untuk mengetahui sinyal adanya kegagalan perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan dari teori sinyal, peneliti berpendapat mengenai teori 

sinyal berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mempunyai hubungan dalam 

menentukan perusahaan yang  turnaround dan non turnaround. Karena informasi 

dari manajemen perusahaan yang dituliskan dalam laporan keuangan perusahaan 

yang memberikan sinyal untuk menganalisa kinerja perusahaan dan dapat 

menunjukkan serta memberikan adanya kegagalan atau keberhasilan turnaround.  
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Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sunyoto (2013) laporan keuangan 

merupakan proses analisis dan penilaian yang membantu dalam menjawab 

pertanyaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Laporan keuangan sangatlah 

penting untuk setiap perusahaan baik perusahaan yang telah go public maupun 

yang tidak, karena dapat digunakan untuk mengetahui kinerja dan kondisi 

keuangan perusahaan sehingga dapat memprediksi adanya potensi kebangkrutan 

di masa yang akan datang.  

 

2. Building Theory 

 

Kasus demi kasus analisis perusahaan yang mencapai pembalikan penurunan 

keuangan perusahaan mengungkapkan adanya penghematan sebagai pendahulu 

dalam melakukan strategi pemulihan yang sukses. Daftar peneliti telah 

menyimpulkan bahwa, untuk perusahaan dengan kinerja sangat menurun, 

perputaran upaya yang dirancang untuk menstabilkan operasi dan mengembalikan 

profitabilitas hampir selalu melibatkan pemotongan biaya yang ketat, dilengkapi 

dengan menyusut kembali kepada segmen bisnis yang muncul untuk menawarkan 

prospek margin yang baik di masa depan (Hambrick dan Schecter, 1983), D'Aveni 

(1989), Dumaine (1990) Grinyer dan McKierna (1990) dalam Pearce (2007).  

Grinyer dan Mc. Kiernan (1990), Robbins dan Pearce (1992, 1993), Pearce dan 

Robbins (1994a, 1994b), Winn (1993, 1997), Barker et al (2001) dalam Pearce 

(2007) menyebutkan bahwa penelitian juga menunjukkan jika setelah 

penghematan, kesuksesan turnaround perusahaan dimulai dengan strategi 

pemulihan untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan yang tersisa sumber daya 

ke arah kombinasi produk pasar yang menjanjikan, di bawah arah kepemimpinan 
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baru. Orientasi perubahan yang mengikuti penghematan dikenal sebagai 

pemulihan.  

 

Penelitian yang dilaporkan didasarkan pada pengetahuan yang ada tentang bisnis 

turnaround dengan pergeseran keuntungan dalam ukuran rasio keuangan selama 

tiga tahap yang khas dalam siklus perputaran. Dengan mengevaluasi besar dan 

arah perubahan dalam langkah-langkah keuangan setiap fase dari perputaran, 

penelitian ini memperkenalkan model tahapan untuk pemulihan kinerja yang 

unggul termasuk pada penurunan. 

 

Bibeault (1982), Pearce dan Robbins (1993) dalam Pearce (2007) mengatakan 

wawasan dari research past telah menghasilkan bukti bahwa tanggapan terhadap 

kemerosotan keuangan perusahaan, turnaround  yang sukses mencakup dua set 

kegiatan strategis yang mendekati penurunan dan pemulihan tahapan siklus bisnis 

yaitu penghematan dan pemulihan. 

 

Dari berbagai penjelasan tersebut, penulis berpendapat mengenai building theory 

merupakan pengidentifikasian langkah-langkah yang mendiskriminasikan antara 

perusahaan yang berhasil mencapai perubahan (turnaround) dan perusahaan yang 

tidak berhasil mencapai perubahan (non turnaround). Dengan demikian, building 

theory melandasi penelitian ini yang digunakan untuk menjelaskan bahwa untuk 

perusahaan yang berhasil pulih dari kondisi perusahaan yang mengalami tahap 

penurunan (financial distress) banyak dipengaruhi dan memiliki hubungan dengan 

profitabilitas, severity, free assets dan downsizing sebagai pendahulu dalam 

melakukan strategi pemulihan yang sukses atau disebut keberhasilan turnaround. 
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B. Financial Distress 

1. Pengertian Financial Distress 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah 

kesulitan keuangan atau kondisi yang dialami perusahaan sebelum terjadinya 

kebangkrutan. Menurut Weston dan Copeland (1997), kebangkrutan sebagai 

kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti: 

1. Kegagalan Ekonomi (Economic Distress). Kegagalan dalam arti ekonomi pada 

umumnya menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan 

perusahaan sehingga tidak dapat menutup biayanya sendiri. Hal ini berarti tingkat 

labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan 

lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari 

perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan 

dapat juga berarti bahwa pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih 

kecil dari pada biaya modal perusahaan. 

2. Kegagalan Keuangan (Financial Distress). Kegagalan keuangan merupakan 

kesulitan dana untuk menutup kewajiban perusahaan atau kesulitan likuiditas 

yang diawali dengan kesulitan ringan sampai pada kesulitan yang lebih serius, 

yaitu jika hutang lebih besar dibandingkan dengan aset. Definisi financial distress 

yang lebih pasti sulit dirumuskan tetapi terjadi dari kesulitan ringan sampai berat. 

Kegagalan keuangan bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara 

dasar arus kas dan dasar saham.  
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Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk, yaitu: 

a. Insolvensi Teknik (Technical Insolvency). Insolvensi teknik terjadi bila arus kas 

tidak cukup untuk memenuhi pembayaran bunga atau pembayaran kembali pokok 

pada tanggal tertentu (munculnya karena perusahaan kekurangan kas untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek). 

b. Insolvensi Dalam Pengertian Kebangkrutan (Bankruptcy Insolvency). 

Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran 

akuntansi sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional. Bahwa 

nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban yang 

beredar dan kontinjen terhadap kemungkinan perbaikan dan pengharapan yang 

mungkin atas arus kas masa depan. 

 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi financial 

distress yaitu antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan 

teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan manajemen 

perusahaan dan penurunan aktifitas perdagangan industri (Wruck, 1990 dalam 

Whitaker, 1999). Whitaker (1999) menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi 

yang tidak buruk, kebanyakan perusahaan yang mengalami financial distress 

adalah akibat dari kelemahan manajemen. 

 

Indikator yang menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami financial 

distress antara lain jika selama 2 tahun mengalami laba bersih operasi negatif dan 

selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan pembayaran dividen, Almilia dan 

Kristijadi (2003). Dan menurut Wahyujati (2000) dalam Candrawati (2008) 
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mendefinisikan financial distress jika perusahaan mengalami net income negatif 

selama 3 tahun. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti berpendapat bahwa financial 

distress merupakan istilah di perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan 

suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam 

bangkrut. Jika kesulitan keuangan tidak dapat dibebaskan, dapat menyebabkan 

kebangkrutan. Financial distress pada perusahaan membutuhkan perhatian 

manajemen dan mungkin menyebabkan berkurangnya perhatian pada operasional 

perusahaan. Kondisi perusahaan yang mengalami financial distress merupakan 

langkah awal dari proses dalam mengembalikan kondisi perusahaan menjadi non 

financial distress atau keberhasilan dari turnaround.  

 

2. Pengukuran Financial Distress  

 

Salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman Z-score. 

Metode Z-score Altman merupakan indikator untuk mengukur potensi 

kebangkrutan (financial distress) suatu perusahaan. Z-score dikembangkan oleh 

Edward I Altman, Ph.D, seorang profesor dan ekonom keuangan dari New York 

University’s Stern School of Business pada tahun 1968.  

 

Menurut Subramanyam dan Wild (2011) Z-score adalah alat yang bermanfaat 

untuk menyaring, memantau, dan mengarahkan perhatian pada area tertentu. 

Selain itu Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar 

dikalikan rasio-rasio keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan 

kebangkrutan perusahaan.  
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Weston dan Copeland (1997) mengemukakan perhitungan Z-score terdiri dari tiga 

tahap, yaitu: 

1. Menyusun klasifikasi kelompok yang bersifat mutually exclusive, setiap 

kelompok dibedakan dengan suatu distribusi peluang dari ciri-cirinya. 

2. Mengumpulkan data untuk pengamatan dalam kelompok. 

3. Menurunkan kombinasi linier dari ciri-ciri tersebut yang “paling baik” 

membedakannya diantara kelompok-kelompok. 

Sedangkan pada penelitian ini langkah perhitungannya adalah dengan cara: 

1. Menyusun pembagian data laporan keuangan dari setiap perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

2. Mengumpulkan sejumlah data untuk pengamatan dan perhitungan dari 

laporan keuangan dari setiap perusahaan yang dijadikan sampel dengan 

mengelompokkan data sesuai dengan komponen metode Z-score yaitu data 

total aktiva, modal kerja, laba ditahan, EBIT, nilai pasar ekuitas, nilai buku 

hutang dan penjualan. 

3. Berdasarkan data yang telah dikelompokkan maka mulai menghitung nilai 

Z-score dari dari setiap perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian 

ini dan dapat diklasifikasikan sesuai dengan kriteria penilaian pada 

penelitian ini yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Pengklasifikasian Nilai Z-score 

 

Nilai Z Kelompok 

> 2,99 Non Financial Distress (Turnaround) 

1,81 – 2,99 Ragu-ragu (Grey Area) 

< 1,81 Financial Distress (Non Turnaround) 

Sumber: Sartono, 2008. 
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C. Turnaround  

1. Pengertian Turnaround   

Menurut Kasali (2007) turnaround (putar haluan) adalah istilah yang banyak 

digunakan dalam change management untuk memperbaiki perusahaan atau 

institusi yang sedang sakit. Turnaround (strategi penyehatan) merupakan strategi 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan perusahaan dari kondisi 

penurunan prestasi ke kondisi berlaba (Jane, 2000 dalam Syafrizal, 2006). 

Sedangkan menurut Sudarsanam dan Lai (2001) turnaround perusahaan 

membutuhkan tindakan cepat manajerial untuk 'menghentikan pendarahan'.  

Kegagalan perusahaan disisi lain, mungkin disebabkan oleh kelambanan 

manajerial atau tidak ada tindakan. Adopsi strategi turnaround itu sendiri ada 

jaminan pemulihan. Untuk strategi untuk menjadi efektif, hal itu mungkin harus 

dilakukan dengan cepat, intensif dan kompeten. Turnaround yang sukses adalah 

kembalinya perusahaan ketingkat kinerja perusahaan seperti sebelum mengalami 

distress. Strategi yang dipilih mungkin memiliki memberikan kontribusi terhadap 

perubahan tersebut dalam berbagai derajat. Beberapa strategi yang diterapkan 

secara bersamaan dan beberapa secara berurutan. 

Turnaround yang sukses adalah sebuah proses yang kompleks meliputi kombinasi 

dari faktor lingkungan, sumber daya internal, strategi perusahaan yang relevan 

dalam berbagai tahap penurunan kinerja, yang menghasilkan peningkatan kinerja 

keuangan (Arogyaswamy, 1995 dalam Francis dan Desai, 2005). Manajemen 

harus memutuskan cara untuk melaksanakan turnaround.  
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Kasali (2007) menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dipakai 

untuk melihat seberapa jauh perusahaan dapat melakukan turnaround. Indikator-

indikator tersebut antara lain: 

a. Dukungan yang kuat dari stakeholder, termasuk para pekerja, komunitas, 

dan pemegang  saham. Bila perusahaan besar, dibutuhkan pula dukungan 

dari negara.  

b. Adanya bisnis inti yang mampu mendatangkan cashflow, yang tampak dari 

kondisi EBIT  (Earning Before Interest and Taxes) yang positif dan cukup 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru.  

c. Adanya tim manajemen yang solid dan tangguh untuk mengendalikan 

operasional  perusahaan.  

d. Sumber-sumber baru pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang. 

Penyebab financial distress juga mempengaruhi keefektifan upaya turnaround 

yang dilakukan. Penurunan kinerja keuangan atau financial distress dapat dialami 

oleh perusahaan besar maupun kecil dari berbagai sektor industri. Dalam siklus 

hidup perusahaan, penurunan kinerja keuangan dapat terjadi karena faktor internal 

maupun eksternal. Perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi tersebut akan 

menjalankan proses turnaround untuk dapat memperbaiki kinerja keuangannya 

(Smith dan Graves, 2005).  

Dari penjelesan di atas maka peneliti berpendapat bahwa turnaround merupakan 

kembalinya kondisi perusahaan dari tahap penurunan (financial distress) ke tahap 

pemulihan (berhasil turnaround). Untuk mengembalikan perusahaan yang 

mengalami financial distress dapat dilakukan dengan menghasilkan laba 
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perusahaan yang tinggi (profitabilitas), meningkatkan kinerja keuangan dalam 

perusahaan (severity), memiliki free assets yang cukup (seperti aset yang melebihi 

hutang atau aktiva tetap yang melebihi jaminan hutang) dan pengurangan aset-aset 

perusahaan yang dianggap kurang produktif (downsizing).  

 

2. Proses Turnaround 

 

Turnaround adalah suatu cara keberhasilan perusahaan yang sakit menjadi sehat, 

dalam hal tersebut turnaround memiliki tahapan untuk dinyatakan berhasil. 

Berikut ini ada beberapa penjelasan tentang proses turnaround, diantaranya yakni:  

Pearce dan Robbins (1993), Arogyaswamy et.al (1995) dalam Smith & Graves 

(2005), mengamati bahwa proses dalam tahapan turnaround terdiri dari 2 bagian, 

yaitu: 

1. Menahan penurunan (decline stemming strategy) 

2. Strategi pemulihan (recovery strategy) 

 

Decline stemming strategy bertujuan untuk menstabilisasi kondisi keuangan 

perusahaan dengan pengumpulan dukungan pemegang saham, menghilangkan 

ketidakefisienan (efficiency oriented strategy) dan menstabilkan suasana internal 

perusahaan. Ketika kondisi keuangan perusahaan stabil, maka harus diputuskan 

strategi perbaikan atau recovery yang akan diikuti membaiknya profitabilitas atau 

mengusahakan pertumbuhan (entrepreneurial oriented). Tingkat kesuksesan 

pengaplikasian strategi menahan penurunan (decline stemming strategy) 

dipengaruhi beberapa faktor, antara lain tingkat ketahanan perusahaan terhadap 

distress (Pearce dan Robbins, 1993 dan Arogyawamy et.al, 1995), ukuran 
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perusahaan dan sumber-sumber bebas yang tersedia (White, 1989 dan 

Arogyawamy et.al, 1995 dalam Smith & Graves, 2005). 

 

Saat perusahaan sedang mengalami tahap penurunan ke tahap pemulihan, dalam 

proses tersebut tahap menahan penurunan dilakukan agar perusahaan bisa ke 

tahap pemulihan. Sedangkan menurut para ahli telah mengkonseptualisasikan tiga 

tahap turnaround yang berbeda dalam keseluruhan pada perusahaan yang berhasil 

turnaround, yaitu menurut Bibeault (1992), Pearce dan Robbins (1993) dalam 

Pearce (2007),  sebagai berikut: 

1. Tahap penurunan 

2. Tahap pemulihan 

3. Tahap pembentukan kembali 

  

Tahap penurunan adalah dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

tujuan tahap penurunan adalah untuk bertahan dalam krisis awal. Tahap 

penurunan secara bertahap memberikan cara kearah tujuan untuk meningkatkan 

keuntungan. Sedangkan tahap pemulihan merupakan tahap dimana perusahaan 

biasanya mengalami pertukaran penghematan untuk serangan strategi dan 

berinvestasi yang digunakan oleh sumber daya dan setiap modal yang baru 

diperoleh dalam strategi baru atau direvisi untuk memulai pembalikan kinerja 

keuangan dan pada tahap pembentukan kembali yaitu selama tahap ini perusahaan 

telah pulih kembali menempatkan dirinya kompetitif di pasar dan bahwa 

pemulihan adalah sinyal relatif stabilitas. 
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3. Siklus Turnaround 

 

Barker dan Mone (1994) dalam Francis dan Desai (2005) menemukan empat 

tahap kondisi selama siklus penurunan kinerja keuangan perusahaan dan 

turnaround, yaitu: 

1. Perusahaan berada dalam puncak kinerja keuangan dari dua tahun  

sebelumnya.  

2. Kinerja keuangan perusahaan berada dalam titik terendah setelah 

mengalami penurunan kinerja dan berada dalam kondisi  financial distress. 

3. Perusahaan dalam tahap efisiensi sumber daya setelah pengurangan aset 

(retrenchment). 

4. Perusahaan berada dalam kondisi sukses turnaround (terecovery) atau  

mengalami kegagalan (tidak terecovery). 

 

Schendel et al (1976), Bibeault (1982), dan Poston et al (1994), mengamati siklus 

turnaround selama periode 8 tahun yaitu 4 tahun kinerja financial distress dan 4 

tahun kinerja non financial distress. Sedangkan Chowdury dan Lang (1996), 

Hambrick dan Schecter (1983), Pearce dan Robbins (1993), Smith dan Gunalan 

(1996) menggunakan periode turnaround selama 4 tahun, yaitu 2 tahun kondisi 

financial distress dan 2 tahun kondisi non financial distress (dalam Candrawati, 

2008). 
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D. Profitabilitas 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam hubungan 

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dan merupakan hasil bersih 

dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu 

organisasi. Menurut Sunyoto (2013) profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Sama halnya dengan 

Abdrachim (2008) yang mengemukakan bahwa  profitabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, satu-satunya ukuran profitabilitas 

yang paling penting adalah laba bersih. Rasio profitabilitas mengindikasikan 

seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola. Sehingga perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi memiliki 

profitabilitas yang tinggi di masa mendatang. Para investor dan kreditur sangat 

berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

saat ini maupun di masa mendatang. Rasio profitabilitas terdiri atas: 

a. Rasio Marjin Laba Atas Penjualan. Rasio ini mengukur laba per rupiah 

penjualan, rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan 

biaya dan pengeluaran sehubungan dengan penjualan. 

b. Rasio Pengembalian Atas Total Aktiva (return on asset ratio). Rasio ini 

mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Rasio ini 

merupakan salah satu ukuran keefektifan, maka semakin tinggi 

hasilpengembalian, semakin efektiflah perusahaan. 

c. Rasio Pengembalian Atas Ekuitas Saham Biasa (return on equity ratio). Rasio 

ini menunjukkkan keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen dalam 

memaksimumkan tingkat hasil pengembalian investasi pemegang saham dan 
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menekankan pada hasil pendapatan sehubungan dengan jumlah yang 

diinvestasikan. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang 

saham.  

 

E. Severity  

Severity merupakan salah satu faktor situasi yang mempengaruhi keberhasilan 

turnaround (Francis dan Desai, 2005). Severity menunjukkan seberapa besar 

tingkat kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh rasio keuangan, dalam 

membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan kemudian melakukan 

tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat kinerja 

perusahaan, maka semakin besar perusahaan mengalami pemulihan atau berhasil 

turnaround. Perhitungan severity mencakup unsur rasio keuangan perusahaan, 

yaitu: 

a. Rasio Likuiditas 

Menurut Abdrachim (2008) rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti melunasi hutangnya yang jatuh 

tempo dalam jangka pendek. 

b. Rasio Profitabilitas.  

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari usahanya (Sunyoto, 2013). 

c. Rasio Aktivitas.  

Kuswadi (2008) mengemukakan bahwa rasio aktivitas dapat menggambarkan 

kinerja perusahaan dalam pengelolaan persediaan dan piutang perusahaan. 
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F. Free Assets 

 

Menurut Singh (1986) dalam Francis dan Desai (2005) free assets adalah sumber 

daya likuid perusahaan yang dijaminkan. Sedangkan free assets menurut Lestari 

dan Triani (2013) merupakan aset perusahaan yang dijaminkan pada pinjaman 

sebelumnya, yang dicadangkan sebagai jaminan tambahan pinjaman yang 

mungkin dilakukan di waktu yang akan datang. Atau bisa didefinisikan sebagai 

tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. 

 

Perusahaan yang mengalami financial distress dengan free assets yang cukup 

(seperti aset yang melebihi hutang atau aktiva tetap yang melebihi jaminan 

hutang) akan mempunyai peluang kesuksesan yang lebih tinggi dalam 

menghindari kebangkrutan. Karena akan memudahkan perusahaan untuk 

memperoleh tambahan dana yang diperlukan untuk tercapainya keberhasilan 

turnaround, serta sebagai alat untuk meyakinkan pemberi pinjaman atau kreditur 

bahwa terdapat aset yang cukup untuk membayar kembali pinjaman jika 

diperlukan. Perhitungan free assets untuk mengetahui hasil perbandingan dari 

total hutang dengan total aset perusahaan. Jika total hutang lebih besar dari total 

aset yang dimiliki perusahaan, hal ini cenderung untuk menuju kebangkrutan atau 

perusahaan tidak berhasil turnaround. Sebaliknya, jika total hutang lebih kecil 

dari total aset yang dimiliki perusahaan akan berpeluang perusahaan berhasil 

turnaround. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi keuangan jangka 

pendek yang kuat jika (Djarwanto Ps., 1984 dalam Sunyoto, 2013) sebagai 

berikut: 

1. Mampu memenuhi tagihan dari kreditur jangka pendek tepat pada waktunya. 
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2. Mampu memelihara modal kerja yang cukup untuk membelanjakan operasi 

perusahaan yang normal. 

3. Mampu membayar bunga utang jangka pendek dan dividen. 

4. Mampu memelihara creding rating yang menguntungkan. 

 

G. Downsizing 

 

Downsizing adalah salah satu strategi defensif suatu perusahaan yang dapat 

diadopsi dengan memotong biaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas (Rehman dan Naeem, 

2012). Menurut Bruton et al (2003) dalam Lestari dan Triani (2013) downsizing 

merupakan pengurangan skala perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas yang dilakukan melalui retrenchment atau pengurangan 

aset-aset perusahaan yang dianggap kurang produktif. 

 

Sedangkan Soegoto (2009) menyatakan bahwa downsizing adalah proses 

pengurangan sejumlah karyawan dalam suatu perusahaan dengan mengurangi 

pekerjaan yang ada, dan menurut Ramadan Syahri (2012) downsizing merupakan 

salah satu cara untuk mengubah struktur organisasi yang merupakan perubahan 

struktur yang dilakukan sebuah perusahaan dengan tidak mengurangi keefektifan 

produktifitas dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi jumlah tenaga kerja 

yang dianggap sudah tidak efektif atau bahkan jumlah unit (PHK). Ada beberapa 

penyebab yang menjadikan sebuah perusahaan melakukan downsizing, 

diantaranya sebagi berikut: 

1. Krisis ekonomi yang dialami perusahaan. 
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2. Pendapatan perusahaan lebih kecil dari pengeluaran. 

3. Jumlah tenaga kerja yang terlampau banyak. 

4. Butuh tenaga kerja yang lebih profesional dan personalia yang baru. 

5. Perusahaan ingin membuka cabang baru. 

 

Dari definisi yang telah dikemukakan memiliki inti yang sama, yaitu perusahaan 

melakukan pengurangan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

keefektifan perusahaan dalam rangka mencapai keberhasilan turnaround. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meneliti tentang turnaround. Hasil dari 

penelitian tersebut akan digunakan sebagai acuan referensi dan perbandingan 

dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Smith & Graves (2005) meneliti perusahaan-perusahaan yang berhasil 

mengalami proses turnaround dan yang gagal dalam turnaround. Dengan 

menggunakan Z-score dari analisis diskriminan Agarwal dan Taffler (2003) 

selama 4 tahun untuk menyeleksi kinerja perusahaan yang terecovery atau 

gagal. Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan turnaround yaitu 

tingkat distress, yang diproksikan dengan menggunakan Z-score Taffler 

(1983), kecenderungan peningkatan Z-score , ukuran perusahaan, down sizing, 

jumlah free assets dan pergantian CEO.  

2. Pearce (2007) meneliti tentang ukuran nilai keuangan dalam memantau 

penurunan dan mengelola turnaround perusahaan. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio keuangan (rasio likuiditas, aktivitas dan 



26 
 

leverage) dan  fase turnaround. Penelitian ini mengidentifikasi tepat tanggapan 

terhadap ancaman dan aktualisasi penurunan keuangan. Selain itu hasil 

penelitian ini mengimplikasi manajerial yang penting terhadap rasio keuangan 

dapat membantu menentukan perusahaan berada di tahap penurunan, 

pemulihan atau pembentukan kembali. 

3.  Sudarsanam dan Lai (2001) melakukan penelitian tentang mengukur financial 

distress dan strategi turnaround. Hasil penelitian menunjukkan pemulihan dan 

non recovery perusahaan mengadopsi set sangat mirip strategi dan manajer dari 

perusahaan non recovery merestrukturisasi lebih intensif dari perusahaan yang 

mengalami pemulihan. 

4. Candrawati (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

turnaround pada perusahaan yang mengalami financial distress. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa Severity of finance performa (SEV), free 

assets, size, asset retrenchment, CEO turnover, employee effisiency 

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan turnaround. 

5. Syafrizal (2006) meneliti analisis strategi turnaround. Penelitian ini 

mengimplikasi bahwa analisis ini menjelaskan perusahaan yang mampu 

melakukan  turnaround, sangat ditentukan oleh kebijaksanaan manajemen 

dalam mengambil keputusan, dengan menilai situasi eksternal dan internal 

perusahaan. Untuk perusahaan yang sama pada situasi yang berbeda tidak 

dapat diterapkan kebijaksanaan yang sama, begitu juga dengan perusahaan 

yang bergerak pada bidang lain tidak dapat menerapkan kebijaksanaan 

perusahaan lain tersebut,  walaupun perusahaan itu mampu membalik arah 

perusahaannya yang merugi menjadi berprestasi dan mencapai laba. 
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6. Lestari dan Triani (2013) meneliti tentang determinan keberhasilan turnaround 

terhadap perusahaan yang mengalami financial distress. Penelitian ini hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Candrawati (2008). Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. 

7. H. Marbun dan Situmeang (2014) meneliti tentang financial distress dan 

corporate turnaround. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, free assets, expenses retrenchment berpengaruh secara parsial 

terhadap kemampuan perusahaan yang mengalami financial distress dalam 

melakukan corporate turnaround. Sedangkan severity, assets retrenchment, 

CEO turnover secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan yang mengalami financial distress dalam melakukan corporate 

turnaround. 

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut disajikan tabel penelitian terdahulu: 

 

       Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 

 

Judul 
Variabel Hasil 

1. Smith dan 

Graves 

(2005) 

Corporate turnaround 

and 

financial distress. 

Efficiency 

oriented 

strategies, 

company size, 

management 

turnover, free 

assets, severity, 

recovery of 

turnaround 

Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa severity 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap proses. 

turnaround, size berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

proses turnaround, free 

assets berpengaruh 

positif signifikan. 

2. Pearce 

(2007) 

The value of corporate 

financial measures in 

monitoring downturn 

and managing 

turnaround an 

expoloratory study. 

Rasio leverage, 

rasio 

aktivitas,rasio 

likuiditas dan fase 

turnaround. 

Hasil penelitiannya 

memberikan bukti dari 

kegunaan keuangan rasio 

untuk memahami fase 

penurunan perusahaan dan 

pemulihan perusahaan. 
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3. Sudarsanam 

dan Lai 

(2001) 

Corporate Financial 

Distress and Turnaround 

Strategies 

Aset operasional, 

strategi 

manajerial, 

restrukturisasi 

keuangan dan 

turnaround 

strategies. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan pemulihan dan 

non recovery perusahaan 

mengadopsi set sangat mirip 

strategi, dan manajer dari 

perusahaan non recovery 

merestrukturisasi lebih 

intensif dari pemulihan 

perusahaan. 

4. Candrawati 

(2008) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan turnaround 

pada perusahaan yang 

mengalami financial 

distress. 

Severity of 

finance performa,  

free assets, size, 

asset 

retrenchment, 

CEO turnover, 

employee 

effisiency, 

turnaround, 

recovery. 

Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa variabel 

yang berpengaruh signifikan 

adalah Severity, ukuran 

perusahaan (SIZE),  free 

assets (FREEAS) 
berpengaruh positif terhadap 

probabilitas recovery. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syafrizal 

(2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis strategi 

turnaround 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strategic 

Turnaround, 

Operational 

Turnaround, 

Company 

Performance 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan faktor 

operasional strategi 

turnaround ada pengaruhnya 

terhadap pemulihan kondisi 

perusahaan yang merugi 

menjadi mampu memperoleh 

laba dan mempunyai prestasi 

yang baik untuk mencapai 

likuiditas perusahaan. 

6. Lestari dan 

Triani (2013) 

Determinan keberhasilan 

turnaround  pada 

perusahaan yang 

mengalami financial 

distress. 

 Company’s 

turnaround, 

profitability 

ratio, severity, 

free assets, size, 

downsizing, dan 

CEO turnover 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara 

simultan profitabilitas, 

severity, free assets, ukuran 

perusahaan, downsizing dan 

CEO turnover berpengaruh 

terhadap keberhasilan 

turnaround. Secara parsial 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

terhadap keberhasilan 

turnaround. Sedangkan 

severity, free assets, ukuran 

perusahaan, downsizing dan 

CEO turnover secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

keberhasilan turnaround. 

7. H. Marbun 

dan 

Situmeang 

(2014) 

Financial distress dan 

corporate turnaround. 

Severity, ukuran 

perusahaan, free 

assets, assets 

retrenchment, 

expenses 

retrenchment, 

CEO turnover 

dan corporate 

turnaround. 

Hasil penelitiannya 

menyatakan ukuran 

perusahaan, free assets, 

expenses retrenchment 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kemampuan 

perusahaan yang mengalami 

financial distress dalam 

melakukan corporate 

turnaround. Sedangkan 

severity, CEO turnover  
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assets retrenchment 
yang tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap 

kemampuan perusahaan yang 

mengalami financial distress 

dalam melakukan corporate 

turnaround. 

Sumber: Berbagai Jurnal dan Thesis (data diolah, 2014) 

 

I. Perbedaan Penelitian 

 

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi ataupun bahan acuan dalam 

penelitian yang dilakukan kali ini. Namun penelitian terdahulu dan penelitian kali 

ini tentu saja memiliki perbedaan penelitian yang diteliti, baik dari objek 

penelitian, variabel maupun yang lainnya. Perbedaan penelitian tersebut yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Smith & Graves (2005) menggunakan variabel dependen Efficiency 

oriented strategies, company size, management turnover, free assets, severity. 

Sedangkan penelitian kali ini menggunakan variabel dependen profitabilitas, 

severity, free assets dan downsizing. 

2. Penelitian Pearce (2007) meneliti fase turnaround dengan menggunakan tiga 

rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, leverage dan aktivitas. Sedangkan 

penelitian kali ini menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas dan aktivitas. 

3. Penelitian Sudarsanam dan Lai (2001) variabel yang digunakan adalah  aset 

operasional, strategi manajerial, restrukturisasi keuangan dan turnaround 

strategies. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan variabel profitabilitas, 

severity, free assets, downsizing dan keberhasilan turnaround. 

4. Penelitian Candrawati (2008), objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan non keuangan tahun 2000-2005 yang terdaftar di Bursa Efek 
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Jakarta, variabel independen yang digunakan severity of finance performa, free 

assets, size, asset retrenchment, CEO turnover, employee effisiency. Sedangkan 

penelitian kali ini  menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 

dan profitabilitas, severity, free assets dan downsizing sebagai variabel 

independen. 

5. Penelitian Syafrizal (2006) menggunakan objek penelitian pada perusahaan 

yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta, periode observasi dimulai tahun 

1994 sampai dengan tahun 2001. Variabel yang digunakan strategic 

turnaround, operational turnaround, company performance. Sedangkan 

penelitian kali ini  menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. 

Selain itu variabel yang digunakan berupa profitabilitas, severity, free assets, 

downsizing dan keberhasilan turnaround. 

6. Penelitian Lestari dan Triani (2013) menggunakan variabel independen berupa 

profitability ratio, severity, free assets, size, downsizing, dan CEO turnover. 

Objek yang digunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. Pada penelitian kali ini hanya menggunakan 

variabel independen berupa profitabilitas, severity, free assets dan downsizing 

dengan menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.  

7. Penelitian H. Marbun dan Situmeang (2014) menggunakan objek penelitian 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2001-

2011 dengan variabel independennya yaitu severity, ukuran perusahaan, free 
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assets, assets retrenchment, expenses retrenchment, CEO turnover. Sedangkan 

pada penelitian kali ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2013 dan profitabilitas, severity, free assets, downsizing sebagai variabel 

independen.  

 

J. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, yang sangat 

mendukung pengambilan keputusan investasi maupun pendanaan. Data keuangan 

harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.  

Data laporan keuangan dihitung dengan menggunakan metode Z-score Altman 

untuk mengetahui perusahaan yang mengalami financial distress yaitu dengan 

nilai Z kurang dari 1,81 dihitung selama dua tahun (2009-2010) yang dijadikan 

sebagai sampel pada penilitian ini. Selanjutnya, kembali dilakukan perhitungan 

metode Z-score Altman pada tahun 2011-2013 untuk menentukan perusahaan 

yang berhasil turnaround yaitu dengan nilai Z lebih dari 2,99. 

Data laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui profitabilitas, severity, 

free assets dan downsizing dari masing-masing perusahaan, yang dihitung selama 

tiga tahun (2011-2013) atau setelah pengelompokkan distress. Sehingga dapat 

diketahui bahwa profitabilitas, severity, free assets dan downsizing adalah sebagai 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan turnaround atau tidak 
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mempengaruhi keberhasilan turnaround (non turnaround) pada perusahaan yang 

mengalami financial distress. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka 

pemikiran dapat digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

2. Perumusan Hipotesis 

 

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap 

keberhasilan turnaround.  

Ha1:  Ada pengaruh yang signifikan profitabilitas terhadap keberhasilan 

turnaround. 

H02: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara severity terhadap keberhasilan 

turnaround. 

Lap. Keuangan Perusahaan 

Profitabilitas Severity Free Assets Downsizing 

Keberhasilan Turnaround 

Perusahaan yang Mengalami 

Financial Distress (Z-score) 
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Ha2:  Ada pengaruh yang signifikan antara severity terhadap keberhasilan 

turnaround. 

H03: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara free assets terhadap keberhasilan 

turnaround. 

Ha3:  Ada pengaruh yang signifikan antara free assets terhadap keberhasilan 

turnaround. 

H04: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara downsizing terhadap 

keberhasilan turnaround. 

Ha4: Ada pengaruh yang signifikan antara downsizing terhadap keberhasilan 

turnaround. 

 


