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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan suatu situasi dimana 

aliran kas operasi sebuah perusahaan tidak cukup memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang sekarang (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga). Istilah 

kesulitan keuangan digunakan untuk mencerminkan adanya permasalahan dengan 

tingkat likuiditas perusahaan Putro (2013). Aisyah (2013) juga menjelaskan, bahwa  

kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami perusahaan tidak hanya 

disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor, ada 

faktor internal dan juga ada faktor eksternal.Faktor internal diantaranya karena 

faktor financial dan faktor non-financial, sedangkan faktor eksternal yaitu keadaan 

ekonomi suatu negara tersebut atau keadaan ekonomi secara global.Perputaran 

piutang yang sangat rendah juga salah satu penyebabterjadinya financial distress. 

MenurutPlatt & Platt (2002) bahwa financial distress sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan 

ataupun likuidasi. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi financial distress jika 

salah satu kejadian berikut ini terjadi: mengalami laba operasi bersih negatif 

selamabeberapa tahun  atau  penghentian pembayaran deviden dan restruturisasi 

keuangan atau PHK besar-besaran. Kesehatan suatu perusahaan bisa digambarkan 

dari titik sehat yang paling tinggi yaitu mampu untuk membiayai operasionalnya 

dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek sampai jangka 
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panjangnya tepat waktu (Ardiyanto, 2011). Kesehatan perusahaan dapat diukur dari 

tingkat likuiditas yang paling sehat, sampai ke titik tidak sehat yang paling ekstrem 

yaitu tidak mampu membayar kewajiban-kewajibannya atau hutang lebih besar 

dibandingkan aset.Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum 

begitu parah, tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang 

menjadi kesulitan yang berakibat fatal. 

Faktor penyebab financial distress adalah karena adanya serangkaian 

kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, serta tidak adanya atau 

kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan keuangan 

tidak sesuai dengan keperluan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak 

menjamin perusahaan besar dapat menghindari masalah ini, sebab financial distress 

berkaitan dengan keuangan perusahaan dimana, setiap perusahaan pasti akan 

beurusan dengan keuangan untuk menjaga kelangsungan operasinya (Anggarini, 

2010). Perusahaan dengan keadaan seperti dijelaskan di atas perlu untuk 

mengantisipasi adanya financial distress berkepanjangan  sebelum mencapai titik 

kebangkrutan atau likuidasi (Ardiyanto,  2011).  

 Menurut Mas’ud & Srengga (2011) Financial distress terjadi sebelum 

kebangkrutan atau likuidasi pada suatu perusahaan. Sehingga model financial 

distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial 

distress sejak awal diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Financial  distress 

dapat diukur melalui laporan keuangan  dengan cara menganalisis  laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat 



3 
 

teknis berdasarkan pada metode dan prosedur-prosedur yang memerlukan 

penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan  informasi yang 

bermanfaat dapat dicapai. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk 

membuat proyeksi tentang berbagai aspek finansial perusahaan di masa datang. 

Analisis rasio keuangan yang sering digunakan terfokus pada profitabilitas, 

solvency, dan likuiditas. Untuk mengetahui adanya gejala  kebangkrutan diperlukan 

suatu model memprediksi financial distress untuk menghindari  kerugian dalam 

nilai investasi. Salah satu aspek pentingnya analisis  terhadap laporan keuangan dari 

sebuah perusahaan adalah untuk meramal kelangsungan  hidup perusahaan, sangat 

penting bagi manajemen dan pemilik  perusahaan untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.Kebangkrutan suatu perusahaan dapat 

dilihat dan diukur melalui laporan keuangannya (Mas’ud & Srengga, 2011). Agar 

informasi laporan  keuangan yang tersaji menjadi  lebih bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan, maka data keuangan harus dirubah  menjadi  informasi 

yang  berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Untuk membuktikan 

bahwa laporan keuangan bermanfaat maka perlu dilakukan  penelitian. 

Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu 

perusahaan melalui rasio keuangan yang ada dalam laporan tersebut. Rasio 

keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam 

proses penilaian kinerja perusahaan, sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat 

mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah 

dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu (Widarjo & Setiawan (2009).  
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Almilia & Kristijadi (2003) dalam penelitiannya tentang Prediksi Kondisi 

Financial DistresspadaPerusahaan yang Go Public, menunjukkan rasio CACL 

berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan. Sebaliknya, 

hasil dari salah satu model dalam penelitian yang dilakukan oleh (Almilia & 

Kristijadi, 2003) menunjukkan bahwa rasio CATA berpengaruh negatif. Menurut 

Pasaribu (2008) dalam penelitiannya tentang Penggunaan Binary Logit Untuk 

Prediksi Financial Distress menyimpulkan rasio WCTA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap financial distress dalam hasil yang ditunjukkan pada model 

ketiga dan keempat penelitiannya yang memiliki tingkat daya klasifikasi yang lebih 

tinggi dibandingkan model lainnya. Akan tetapi, (Salehi & Abedini, 2009) 

berpendapat WCTA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap financial 

distress. Penelitian yang dilakukan oleh (Almilia & Kristijadi, 2003)dalam 

salahsatu modelnya juga menunjukkan bahwa rasio WCTA berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap financial distress.  

Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa 

faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi kondisi financial distress 

perusahan sedangkan dalam penelitian terdahulu diperoleh  hasil yang berbeda-

beda, ada 20 perusahaanyang telah delistingdari Bursa Efek Indonesia mulai tahun 

2010-2015.Perusahaan delisting tidak bisa dikatakan mutlak perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan, tetapi dapat diprediksikan bahwa perusahaan tersebut 

dalam taraf sedang mengalami financial distress (kesulitan keuangan).Motivasi 

yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio 
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keuangan yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi memiliki signifikansi 

untuk mengidentifikasi financial distress. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Bagaimana pengaruh rasio keuangan 

dalam mengidentifikasi financial distress?” 

 

C. BATASAN MASALAH  

Penelitian ini tidak membandingkan faktor non-financial, karena faktor non-

financial tidak ada standarisasiyang baku sehingga sulit untuk diperbandingkan.  

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan bertujuan mengidentifikasi adanya financial distress 

pada suatu perusahaan sebelum mengarah pada hasil akhir  yaitu kebangkrutan 

atau likuidasi. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan untuk 

mengidentifikasikan awal terjadinya financial distress. Rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio  likuiditas, profitabilitas,leverage 

dan perputaran total aktiva. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji 

kembali beberapa faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi 

kondisi financial distress perusahan sedangkan dalam penelitian terdahulu 

diperoleh  hasil yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.  
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2. Manfaat Penelitian  

a) Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi 

khususnya mengenai kajian perusahaan mengenai analisis financial distress. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan serta 

tambahan alternatif untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

b) Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan kontribusi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan. 


