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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak 

masalah di negeri ini, dampak tersebut yang paling menonjol adalah pada 

aspek ekonomi, termasuk pada sektor manufaktur, kondisi ini tentu saja 

membuat para investor dan kreditor merasa khawatir jika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan yang bisa mengarah pada kebangkrutan. 

Krisis finansial global tahun 2008-2009, Indonesia termasuk negara 

yang terkena dampak krisis ini, salah satu dampaknya adalah ekspor Indonesia 

yang mengalami masa sulit selama terjadinya krisis financial pada kurun 

waktu 2008 hingga 2009. Berdasarka Indonesian Commercial Newsletter 

(2008) dijelaskan bahwa berbagai industri manufaktur terutama yang 

berorientasi ekspor seperti tekstil, sepatu dan elektronik, mulai mengurangi 

kegiatannya termasuk mengurangi tenaga kerja karena permintaan pasar 

ekspor yang menurun. Akibatnya banyak industri yang tidak mampubertahan 

untuk tetap berproduksi. 

Tahun 2011 yang lalu sektor industri manufaktur mulai menunjukkan 

kebangkitan kembali dari rata-rata pertumbuhan sektor kurang dari 5% per 

tahun (Indonesian Commercial Newsletter 2012) akibat krisis moneter yang 

terjadi pada tahun 1998 industri manufaktur belum sepenuhnya bisa pulih 

kembali, tahun 2011 seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB (produk 
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dometik bruto) yang mencapai 6,2%  dan pertumbuhan ekspor yang mencapai 

24,6% (Indonesian Commercial Newsletter 2012). Meskipun demikian 

diharapkan suatu perusahaan tetap mengambil keputusan dan tindakan yang 

cepat dan tepat untuk memperbaiki situasi ini agar perusahaan tetap survive / 

tidak mengalami financial distress hingga mencapai posisi kebangkrutan 

karena perekonomian di Indonesia penuh dengan ketidakpastian.  

Financial distress adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang 

tidak sehat. Menurut Platt dan Platt (2002) Financial distress didefinisikan 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

perusahaan menghgalami financial distress yaitu antara lain kenaikan biaya 

operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan teknologi, kondisi persaingan, 

kondisi ekonomi, kelemahan manajemen perusahaan dan penurunan aktifitas 

perdagangan industri.Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai 

pembeda kondisi perusahaan sehat dan bangkrut. Faktor-faktor tersebut 

meliputi faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial tercemin dari rasio 

keuangan perusahaan yang dimiliki. Maka untuk mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan digunakan analisis rasio keuangan. 

Perusahaan dikatakan mengalami financial distress diindikasi dengan 

ketidakmampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya yang 

berkepanjangan pada saat jatuh tempo. Salah satu ukuran yang bisa digunakan 

untuk menggambarkan sampai sejauh mana kemampuan perusahaan dapat 

menutupi hutang-hutangnya kepada pihak luar apabila diukur dari modal 
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pemilik adalah debt to equity ratio (DER). Rasio ini menunjukkan persentase 

debt (total hutang) terhadap ekuitas (modal sendiri). Semakin rendah angka 

DER maka akan semakin baik, karena akan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya. 

Apabila dilihat sejauh mana kinerja perusahaan manufaktur dalam 

menggunakan total ekuitas yang dimiliki untuk membayar hutang-hutangnya 

mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (ICMD, 20013). Bahwa dari 

perusahaan-perusahaan tersebut kemampuan membayar hutangnya baik. 

Penyebab terjadinya kegagalan suatu perusahaan yaitu sebab intern dan sebab 

ekstern. Penyebab yang timbul dari faktor luar dalam perusahaan yang 

meliputi sebab finansial dan non finasial, sedangkan sebab ektern adalah sebab 

yang timbul  dari luar perusahaan misalnya adalah persaingan yang tinggi. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat rasio 

keuangan terhadap Financial distress. Almilia & Kristijadi (2003) menguji 

rasio keuangan yang pernah digunakan oleh Platt & Platt (2002) untuk 

memprediksi kondisi financial distress. Sampelpenelitian terdiri dari 24 

distress perusahaan dan 37 non-distress perusahaan. Metode statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Rasio profit margin (NI/S), rasio financial 

leverage (CL/TA), rasio likuiditas (CA/CL) dan rasio pertumbuhan 

(GROWTH NI/TA) adalah variabel yang signifikan untuk menentukan 

kesulitan keuangan perusahaan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Prediksi 

Financial Distress pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

B. Rumusan Penelitian 

1. Bagaimanakah prediksi financial distress pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Diantara variabel rasio keuangan manakah yang dominan untuk 

memprediksi financial distress pada perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel diskriminator yang digunakan yaitu 

terdiri dari WCTA, TLTA, ROA dan CR serta DER digunakan untuk 

memperdiksi dengan periode tahun penelitian yaitu 2009-2013 terhadap 

tingkat financial disstree. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prediksifinancial distress pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui variabel rasio keuangan mana yang dominan untuk 

memprediksi financial distress pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang keuangan. 

b. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat 

untuk membantu keputusan yang tepat dalam pemilihan investasi yang 

berprospek cerah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 


