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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sebuah hal yang penting bagi perusahaan 

dimana kondisi keuangan perusahaan merupakan pusat perhatian dari berbagai 

pihak. Bukan hanya untuk manajemen perusahaan, namun juga untuk para 

investor, kreditor dan pihak lainnya. Tujuan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 

( Prastowo, 2002:5). 

Kebangkrutan merupakan ancaman yang membayangi perusahaan-

perusahaan besar baik skala global maupun skala nasional. Pada tahun 

2017 kinerja perusahaan Industri Tekstil dan produk tekstil (TPT) masih 

mengalami kerugian. Menurut Prama Yudha Amdan, corporate 

communication PT Asia Pasific Fibers Tbk sektor TPT sedang tertekan 

dari awal tahun 2017. Bahan baku yang naik memicu harga jual naik tapi 

tidak dapat menaikan harga karena daya beli menurun. Dalam laporan 

keuangan kuartal I-2107, penjualan pt Asia Pasific Fibers Tbk tercatat 

sebesar US$ 100,2 juta atau naik dari periode yang sama taun sebelumnya 

sebesar US$ 88,6 juta. Namun, beban pokok penjualan naik menjadi 

sebesar US$ 93.7 juta atau nai dari periode yang sama tahun sebelumnya 
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US$84,3. Yang menyebabkan kerugian bersih membengkak menjadi 

sebesar US$6,3 juta (Rafael, 2017). 

Salah satu aspek pentingnya analisis laporan keuangan dari sebuah 

perusahaan adalah kegunaannya untuk memprediksi kelangsungan hidup 

perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi 

manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan dan mengantisipasi kondisi yang mungkin menyebabkan potensi 

kebangkrutan bagi perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan pada 

dasarnya untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat risiko atau kesehatan 

suatu perusahaan. 

Berbagai pihak menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan untuk pengambilan berbagai keputusan baik pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Platt dan Platt (2002) mendefinisikan 

financial ditress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain financial distress 

merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan untuk memenuhi kewajiban–kewajibannya. Sedangkan kesulitan 

keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak 

mampu menjalakan kegiatan operasinya dengan baik.  

Suatu perusahaan mengalami kondisi financial distress terlebih 

dahulu sebelum akhirnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. 

Hal ini disebabkan karena pada saat tersebut keadaan keuangan 

perusahaan dalam keadaan krisis. Keadaan seperti ini dapat dikatakan 

bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam menjalankan 
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usahanya disebabkan adanya penurunan dalam pendapatan dari hasil 

penjualan atau hasil operasi yang dikalakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan laba namun hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan 

hutang yang banyak dan telah jatuh tempo. Indikasi terjadinya kesulitan 

keuangan atau financial distress dapat diketahui dari kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat diperoleh dari informasi 

akuntansi yang berasal dari laporan keuangan.  

Dalam memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan 

dapat menggunakan faktor internal perusahaan yaitu profitabilitas, 

likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan. Profitabiltas adalah rasio yang 

digunakan untuk melihat kemapuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial 

distress. Menurut Mamduh (2007:83), rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi manajemen aset. 

 Ufo (2015), Muhtar dan Aswan (2017) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial 

distress. Bertolak belakang dengan penelitian dari Widarjo dan Setiawan 

(2009), Susilawati, Sofianti dan Sukarmanto (2017) dan Yadiati (2017) 

menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif  terhadap financial 

distress.    
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 Ini   menunjukan, semakin tinggi perusahaan mampu 

menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba  dari penjualan 

dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga semakin 

efektif dan efisien pengelolaan aktiva perusahaan yang akibatnya dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan begitu 

perusahaan akan memperoleh penghematan dan memperoleh kecukupan 

dana untuk menjalankan usahanya.  

Menurut Hendra (2009:199), rasio likuiditas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang biasa dipakai 

dalam berbagai penelitian adalah rasio lancar (current ratio). Current ratio 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya.  

Menurut hasil penelitian dari Muhtar dan Aswan (2017), dan Ufo 

(2015) menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhdapa 

financial distress. Dalam penelitian Hastuti (2014), Maulvi, dkk (2014) 

dan Cinantya dan Merkusiwati (2014) likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap prediksi financial distress. Dalam penelitian Aisyah, Kristanti 

dan Zultilisna (2017), Widarjo dan Setiawan (2009), serta Hapsari (2012) 

menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial 

distress.   
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Perusahaan dalam menjalankan operasinya akan membutuhkan 

dana, dimana modal dapat berasal dari penjualan saham atau dengan 

meminjam dari pihak ketiga dalam bentuk hutang. Dari aktivitas 

penggunaan dana perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dalam bentuk 

hutang akan menimbulkan adanya leverage. Menurut Keown (2008:83), 

rasio utang/leverage menunjukkan seberapa banyak hutang yang 

digunakan untuk membiayai aset-aset perusahaan. Rasio leverage yang 

biasa digunakan adalah rasio utang (debt ratio) yaitu total utang dibagi 

dengan total aktiva. Informasi rasio utang ini juga penting karena melalui 

rasio utang, kreditur dapat mengukur seberapa tinggi risiko utang yang 

diberikan kepada suatu perusahaan. 

 Maulvi dan Arafat (2014), Orina (2013) dan  Joshua, Willy, dan 

John (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap financial distress perusahaan. Bertolak 

belakang dalam penelitian Hapsari (2012), Ufo (2015)  menyebutkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dalam 

penelitian Aisyah, dkk (2017), Rahayu dan Sopian (2017) serta Putri dan 

Merkusiwati (2014) menyebutkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang 

besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil 

mengalami kebangkrutan, Rajan dan Zingales, 1995 (dalam Supriyanto 
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dan Falikhatun, 2008). Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan 

diharapkan perusahaan semakin mampu dalam melunasi kewajiban di 

masa depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan 

keuangan, Storey, 1994(dalam Fachrudin, 2011). Dari itu ukuran 

perusahaan dapat digunkan untuk mempredikisi  financial distress.  

Menurut Rahayu dan Sopian (2017) ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap financial distress. Kustianto 

dan Winarno (2013), Putri dan Merkusiwati (2014) menyebutkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial distress pada 

perusahaan. Dalam penelitian Cinantya dan Merkusiwati (2015), Vestari 

dan Farida (2013) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian ini penting dilakukan karena hasil dari penelitian-

penelitian tersebut masih belum konsisten, membuat peneliti ingin 

meneliti kembali tentang likuiditas, profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan. Penelitian yang akan peneliti lakukan mengacu pada 

penelitian Putri dan Merkuswati  (2014) yang menguji mekanisme 

corporate governance, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap financial distress dengan objek penelitian seluruh perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012.  

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dengan mengganti satu variabel yaitu corporate governance dengan 

profitabilitas. Adapun alasan peneliti yaitu variabel profitabilitas 
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bermanfaat bagi pemilik usaha, manajemen dan juga bagi pihak luar 

perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau 

kepentingan dengan peusahaan. Selain itu profitabiltas digunakan untuk 

mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. Sehingga semakin besar 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin kecil perusahaan 

mengalami financial distress. Penelitian ini mengambil objek perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2017. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuaraikan sebelumnya, 

maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif  terhadap financial distress? 

3. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap financial distress? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial distress? 

C.   Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Periode data yang di ambil 4 tahun yaitu dari tahun 2014, 2015, 2016 dan 

2017. 
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3. Penelitian ini hanya meneliti tentang profitabilitas, likuiditas, leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap financial distress.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah yang telah 

disusun maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. 

2. Menemukan bukti empiris bahwa likuiditas berpengaruh negatif  terhadap 

financial distress. 

3. Menemukan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

financial distress. 

4. Menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak antara lain: 

1. Bagi ilmu pengetahuan dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat  

memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai financial distress. 

2. Untuk manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak 

manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menghindari 

perusahaan dari kondisi financial distress. 

3. Untuk pihak eksternal, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh para 

investor, pemegang saham, kreditor dan pemerintah dalam pengambilan 

keputusan. 
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