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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebuah perusahaan didirikan untuk memenuhi tujuan tertentu, 

salah satunya yaitu mencari laba. Berdasarkan prinsip akuntansi yaitu 

keberlangsungan hidup perusahaan, pendiri perusahaan berasumsi 

bahwa perusahaan tersebut tidak ada di likuidasi dan berusaha agar 

perusahaan tersebut tetap berlangsung hingga waktu yang tidak 

ditentkan. Begitu pula dengan dunia perbankan. Bank merupakan 

sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank 

merupakan lembaga yang membantu masyarakat dalam bidang 

keuangan, seperti menabung, berinvestasi, serta pendanaan jangka 

pendek dan jangka panjang.  

Perusahaan yang telah berdiri biasanya tidak memiliki 

kemampuan dalam memprediksi kelangsungan perusahaannya. Hal ini 

juga berlaku pada bank karena permasalahan kesulitan keuangan bank 

yang ada di bank tidak mampu untuk membayar kewajiban keuangan 

yang menyebabkan kebangkrutan (Financial Distress). Seringkali 

perusahaan tidak mampu menghindari kesulitan keuangan. Selain 
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membayar kewajiban, kesulitan keuangan di tandai dengan biaya 

tambahan, seperti biaya bunga yang telat dibayar (Reddy, 2013). 

Menurut foster (1986) dalam Darson dan Ashari (2004) 

kesulitan keuangan menunjukkan adanya masalah likuiditas yang tidak 

dapat di pecahkan tanpa melalui penjadwalan kembali secara besar-

besaran terhadap operasi dan struktur perusahaan (Setiadi, 

2011).Berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat 

krisis global ini menuntut para pelaku ekonomi  lebih waspada terhadap 

resiko dan masalah keuangan yang timbul. Disini penting bagi 

perusahaan untuk terus melakukan evaluasi keuangan dan kinerja 

perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (Financial Distress) yang berdampak pada kebangkrutan. 

Fenomena tersebut bisa terjadi kapan saja. untuk itu, perluada sistem 

peringatan awal dalam rangka memberi sinyal yang dapat memprediksi 

krisis yang menyebabkan terpuruknya sector perbankan. Melalui sistem 

perigatan awal, diharapkan tidak ada lagi dampak yang berkepanjangan 

dengan adanya langkah preventif setelah mendapatkan sinyal krisis. 

Prediksi kebangkrutan ini berfungsi untuk memberikan  

panduan bagi penilaian kinerja keuangan perusahaan, apakah 

perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau tidak di masa yang 

akan datang. Kebangkrutan dapat dicegah dengan cara menganalisis 

kebangkrutan suatu perusahaan. Kebangkrutan perusahaan biasanya  di 
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 awali dengan kesulitan keuangan yang ditandai oleh ketidak pastian 

probabilitas pada masa yang akan datang (Kurniawanti, 2012). 

Kebangkrutan suatu bank dapat di ukur dari laporan keuangan bank 

tersebut. Analisis laporan keuangan merupakan suatu alat penting untuk 

mengetahui posisi keuangan serta hasil yang dicapai (Nurdin, 2013). 

Untuk memprediksi kebangkrutan terhadap perusahaan, maka 

digunakan analisis diskriminan  Altman Z-Score sebagai penilaian 

terhadap kondisi keuangan agar mampu mengatasi kekurangan rasio 

keuangan. Prediksi kekuatan keuangan suatu perusahaan pada 

umumnya dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti: infestor, 

kreditor, auditor, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Pihak-pihak 

eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal Distress seperti: 

penudaan pengiriman, masalah kualitas produk, hilangnya kepercayaan 

dari para pelanggan, tagihan dari bank atau kreditur, dan lain sebagainya 

untuk mengindikasikan adanya financial distress, keadaan yang sangat 

sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan yang apabila 

tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada perusahaan-

perusahaan tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari stackholder, 

yang dialami oleh perusahaan. Dengan diketahuinya Financial Distress 

yang dialami oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilakukan 

tindakan untuk memperbaiki situasi ini.  
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Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank 

secara keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, 

baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan 

penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Berdasarkan 

apa yang sudah di nyatakan, kinerja keuangan bank merupakan 

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik 

menyangkut aspek penghimpunan danamaupun penyaluran dana yang 

biasanya diukur dengan indikatorkecukupan  moda, likuiditas dan 

profitabilitas bank.  Penilaian aspek penghimpun dana dan penyaluran 

dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank 

sebagai lembaga intermediasi. Sedangkanpenilaian kondisi likuiditas 

bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank 

dalammemenuhi kewajibannya kepada para deposan.  

Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan 

menciptakan profit, yang sudah barang tentupenting bagi para pemilik. 

Dengan kinerja bankyang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada 

intern maupun bagi pihak ekstern bank. kebangkrutan suatu perusahaan 

dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang di terbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat, data keuangan            
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harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomis. Hal ini di tempuh dengan cara melakukan analisis 

dalam bentuk rasio-rasio keuangan.  

Financial Distress merupakan tahapan penurunan kondisi 

penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadi 

kebangkrutan atau likuidasi (Platt dan Platt, 2002). Istilah umum untuk 

menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, 

ketidakmampuan melunasi utang dan default. Default berarti suatu 

perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditur dan dapat 

menyebabkan tindakan hukum. Insolvency dalamkebangkrutan 

menunjukkan kekayaan bersih negative. Ketidakmampuan melunasi 

utang menunjukkan kinerja negative dan menunjukkan adanya masalah 

likuiditas. Ketidakmampuan atau kegagalan perusahaan-perusahaan 

tersebut dapat disebabkan oleh dua hal yaitu kegagalan keuangan 

(Financial Failure) dan kegagalan ekonomi (Economi Failure). 

Financial Distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model Financial 

Distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui 

Financial Distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan 

tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada 

kebangkrutan.  

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, 

perusahaan dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan 

teknik-teknik analisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang 
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diterbitkan oleh perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan 

keputusan, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Analisis laporan 

keuangan merupakan alat yang penting untk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan posisikeuangan perusahaan serta hasil yang telah 

dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah di 

terapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, 

maka dapat diketahui kondisi dan perkembangan Financial Distress. 

Selain itu, juga dapat diketahui kelemahan serta hasil yang dianggap 

cukup baik dan potensi kebangkrutan perusahaan tersebut 

(Ramadhanidan Lukviarman, 2009).  

Rasio utang yang tinggi akan meningkatkan ancaman 

kebangkutan. Pertama, semakin tinggi rasio utang, maka perusahaan 

tersebut akan semakin beresiko, sehingga semakin tinggi rasio utang, 

maka perusahaan tesebut akan semakin beresiko, dehingga semakin 

tinggi pula biaya baik dari utang maupun ekuitasnya. Kedua, jika sebuah 

perusahaan mengalami masa-masa sulit dan laba operasi tidak cukup 

untuk menutupi kekurangan tersebut,dan jika mereka tidak 

melakukannya, makaakan mengalami kebangkrutan Brigham dan 

Houston (2006). 

Resiko kebangkrutan bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat 

dan diukur melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis 
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rasio terhadap laporan keuangan yang di keluarkan oleh perusahaan 

yang bersangkutan. Model yang sering digunakan dalam melakukan 

analisis tersebut adalah dalam bentuk rasio-rasio keuangan. Rasio 

keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang 

penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan dan dapat digunakan 

untuk enggambarkan kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan di tuntut untuk mempertahankan kinerja keuangan agar 

terhindar dari kegagalan atau mengalami Financial Distress yang 

menyebabkan kebangkrutan (Amalia dan kristijadi, 2003). 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

permasalahan yang akan di bahas adalah bagaimana Kinerja keuangan 

ddalam mengevaluasi kondisi Financial Distress pada Bank Umum 

(persero) yang terdaftar di bursa efek indonesia ? 

C. Batasan Masalah 

1. Studi penelitian dimulai dari periode 2010-2014 

2. Subyek penelitian adalah Bank Umum (persero) yang terdaftar di 

bursa efek indonesia. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui Kinerja keuangan yang digunakan dalam 

mengevaluasi kondisi Financial Distress pada Bank Umum 

(persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 

a. Dapat Memberikan informasi tentang evaluasi kondisi 

Financial Distress pada Bank Umum tentang keuangan 

perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakkan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

b. Dapat mengetahui kondisi keuangan sebuah Bank dan 

menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga di 

harapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan 

khususnya tentang manajemen keuangan. 

c. Dari hasil ini jugadapat dijadikan referensi bagi penelitian yang 

sama di masa yang akan datang. 


