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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara pasti ingin selalu meningkatkan perekonomian agar terus 

mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Seperti halnya Indonesia, negara-negara 

berkembang lainnya selalu berusaha untuk terus memperbaiki dan 

mengembangkan sektor ekonomi hingga dapat menjadi negara maju. Untuk 

mencapai hal tersebut pemerintah melakukan pembangunan dan pengendalian 

secara menyeluruh terhadap sektor-sektor dan sistem yang saling bersinergi. Di 

Indonesia, perekonomian tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam 

kegiatan usaha dan lembaga-lembaga yang ada. Perkembangan yang terjadi 

meliputi munculnya instrumen syariah dipasar modal sejak tahun 1997. Diawali 

dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai oleh dana reksa. Selanjutnya, 

disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham syariah 

yaitu Jakarta Islamic Indeks (JII). 

Perusahaan merupakan suatu badan yang didirikan oleh perorangan atau 

lembaga dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Pada dasarnya, tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimumkan keuntungan perusahaan dan kemakmuran pemilik perusahaan. 

Maka dari itu pihak manjemen harus dapat menghasilkan keuntungan yang 

optimal dan pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasional, terutama 

yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. 
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Disamping itu ada pula tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu dapat 

terus bertahan (survive) dalam persaingan, berkembang (growth) serta dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi sosial lainnya dimasyarakat. Dengan tujuan tersebut 

pihak manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan kinerja secara optimal 

dalam aktivitas perusahaan, terutama masalah keuangan sehingga terhindar dari 

kondisi rugi dan bangkrut. 

Peningkatan kinerja perlu terus dijaga dan ditingkatkan oleh setiap 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya sehingga 

kondisi keuangan tetap stabil dan tidak bermasalah. Sementara itu, kebangkrutan 

merupakan suatu kondisi disaat perusahaan mengalami ketidak cukupan dana 

untuk menjalankan usahanya. Menurut UU kepailitan No.4 tahun 1998, 

perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan pada keputusan pengadilan yang 

berwenang atau berdasarkan permohonan sendiri jika memiliki dua atau lebih 

kreditur dan perusahaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utangnya yang 

telah jatuh tempo.  

Kebangkrutan merupakan kondisi yang sangat dihindari oleh seluruh 

perusahaan. Setiap perusahaan didirikan dengan harapan akan menghasilkan profit 

sehingga mampu untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang yang tak 

terbatas. Hal ini berarti dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan terus hidup dan 

diharapkan tidak akan mengalami likuidasi. Dalam praktiknya, asumsi seperti 

diatas tidak selalu menjadi kenyataan. Seringkali perusahaan yang telah 

beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar karena mengalami 

kebangkrutan.  
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Kebangkrutan perusahaan biasanya diawali dengan kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress). Kondisi financial distress mempunyai arti bahwa 

perusahaan mengalami kondisi keuangan pada setiap tahunnya semakin menurun.  

Kondisi ini pada umumnya ditandai dengan berbagai kondisi. Salah satunya ialah 

perusahaan selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih negatif 

(Mas’ud dan Srengga 2012).  

Kondisi financial distress ini terjadi sebelum adanya kebangkrutan serta 

memicu kondisi keuangan perusahaan akan semakin memburuk. Apabila keadaan 

perusahaan yang sudah mendekati financial distress biasanya manajemen 

perusahaan mengambil keputusan untuk menutup semua kegiatan dalam 

perusahaan baik itu kegiatan produksi maupun kegiatan operasional lainnya 

sebelum terjadinya kebangkrutan atau yang sering disebut dengan likuidasi. 

Kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam 

mengantisipasi perkembangan global yang akan mengakibatkan pengecilan 

volume usaha sehingga pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. 

Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari keuangan perusahaan 

saat mengalami tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi 

sebelum mengalami kebangkrutan. Jika tidak diselesaikan dengan benar, kesulitan 

kecil tersebut bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar dan bisa 

sampai pada kebangkrutan.  

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia menyebabkan terpuruknya 

kegiatan ekonomi karena semakin banyaknya perusahaan yang mengalami 

financial distress. Financial distress suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur 
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melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu 

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 

harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomis. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi suatu 

perusahaan pada masa lalu, tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi keuangan suatu perusahaan pada masa mendatang.  

Banyak perusahaan yang baru berjalan beberapa tahun namun tiba-tiba 

gulung tikar akibat bangkrut. Tidak jarang pula perusahaan besar tanpa diduga 

mengalami pailit. Bahkan perusahaan mapan dan sudah berusia tua pun tak luput 

dari ancaman kebangkrutan. Salah satu perusahaan yang sudah tergolong cukup 

lama beroperasi kemudian mengalami kebangkrutan adalah Kodak. Kodak 

merupakan pemain utama dalam dunia film, kamera dan industri percetakan 

selama lebih dari 125 tahun. Manajemen yang buruk serta kurangnya inovasi 

membuat mereka kalah saing. Sehingga pada tahun 2012, Kodak terpaksa 

mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan meski pada akhirnya dapat 

kembali pulih setelah membayar utang sebanyak USD 3,4 M (Sindo News.com). 

Sedangkan di Indonesia pada tahun 2012, salah satu anak perusahaan dari PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yaitu Telkomsel saat itu berstatus 

dipailitkan oleh pengadilan karena telkomsel memiliki utang yang jatuh tempo 

kepada kreditor. Utang tersebut berasal dari perjanjian kerja sama dalam 

penjualan kartu perdana, namun secara sepihak telkomsel menghentikan 
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pendistribusian kartu sehingga kreditor merasa dirugikan. Selain itu, kebangkrutan 

juga terjadi pada Pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer (PT Njonja Meneer) 

yang dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri semarang. PT Nyonya Meneer 

digugat pailit karena memiliki tumpukan utang pada sejumlah kreditur. Kemudian 

Fenomena kebangkrutan lainnya adalah PT. Indo Tambangraya Megah (ITMG). 

ITMG merupakan salah satu perusahaan yang digugat pailit pada tahun 2014 

dikarenakan tidak membayar hutang yang jatuh tempo kepada krediturnya. 

sehingga PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara 

perdagangan efek perusahaan tersebut.  

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) adalah salah satu perusahaan 

yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau biasa 

disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang 

menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang 

memenuhi kriteria syariah. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk 

melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses 

transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi 

jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan 

kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya 

secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi 

tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal 

(Wikipedia). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariah
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Namun beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami  penurunan laba yang sangat drastis bahkan 

mengalami laba negatif selama lebih kurang dua tahun berturut-turut dan dapat 

dikategorikan sebagai perusahaan yang mengalami financial distress. Perusahaan 

yang mengalami financial distress merupakan perusahaan yang tidak memenuhi 

kriteria untuk listing di Jakarta Islamic Index. beberapa perusahaan yang delisting 

dari Jakarta Islamic Index karena financial distress disajikan pada table I.1 

dibawah ini: 

Tabel I.1 Daftar perusahaan yang mengalami Financial Distress 

Kode Nama 

Perusahaan 

2012 2013 2014 2015 2016 

ANTM Aneka 

Tambang 

(Persero) Tbk. 

  2,993,116    421,032   -775,286     -701,439        64,806 

EXCL XL Axiata Tbk. 

 

  2,764,647 1,032,817    -891,063       -25,338      375,516 

INDY Indika Energi 

Tbk. 

     843,296 

 

 -660,103 

 

   -379,285 

 

 -1,126,347 

 

    -104,231 

 

KRAS Krakatau Steel 

Tbk. 

    -189,145 

 

 -166,872 

 

-1,951,109 

 

 -4,785,716 

 

    -180,724 

 

Sumber: www. Idx.co. id 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa laba perusahaan terus-terusan 

menurun hingga mengalami laba negatif.  PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

Mengalami penurunan laba yang sangat drastis pada tahun 2013 yaitu Rp. 

421,032 M dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,993,116 M. hal tersebut 

dikarenakan penurunan harga komoditas logam dasar. Selain itu, pada awal tahun 

2013, pemerintah memberlakukan peraturan yang melarang ekspor bijih mineral 

mentah seperti bijih nikel dan bijih bauksit yang diekspor oleh Antam. Hal 

tersebut membuat Antam membukukan rugi bersih hingga   -775,286 M pada 
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2014, -701,439 M pada 2015, dan 64,806 M pada 2016. PT. XL Axiata Tbk. 

(EXCL) tahun 2013 membukukan laba sebesar Rp 1,032,817 M atau turun 

signifikan dibanding tahun sebelumnya senilai Rp. 2,764,647 M. Penurunan laba 

tersebut diakibatkan oleh beban perusahaan meningkat. Kemudian, Pada tahun 

2014 PT. XL Axiata Tbk mengalami rugi sebesar Rp. 891,063 M sehingga 

membuat perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen. Tahun 2015 PT. XL 

Axiata Tbk. Kembali mengalami rugi yang sangat signifikan menjadi Rp. 25,338 

M dan Rp. 375,516 M pada 2016. 

PT. Indika Energy Tbk. (INDY) sepanjang 2013 membukukan rugi yang 

dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp.660,103 M. Ini 

diakibatkan oleh anjloknya harga batu bara, sehingga Dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indika Energy Tbk (INDY) tidak 

menyetujui pembagian dividen. PT Indika Energy Tbk kembali mencatat rugi 

bersih sebesar Rp.379,285M pada tahun 2014, Rp. 1,126,347 M pada tahun 2015 dan 

Rp. 104,231 M pada tahun 2016. PT. Krakatau Steel Tbk. (KRAS) hingga akhir 

2014 mencatat rugi bersih sebesar Rp.1,951,109 T. Rugi itu membengkak 

dibanding tahun sebelumnya Rp.166,872. Laporan keuangan perseroan di 

keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa susutnya 

laba bersih perusahaan baja plat merah itu karena turunnya pendapatan bersih, 

meningkatnya sejumlah beban, dan berkurangnya laba selisih kurs. 

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan belum 

teratasi sehingga kebangkrutan sangat mungkin terjadi. Financial distress terjadi 

sebelum kebangkrutan. Untuk meminimalisir resiko kebangkrutan, perusahaan 
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perlu melakukan analisis prediksi kebangkrutan untuk memprediksi ada atau 

tidaknya potensi kebangkrutan perusahaan serta menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Kemampuan dalam memprediksi 

kebangkrutan akan memberikan keuntungan banyak pihak, terutama kreditur dan 

investor. Semakin awal tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak 

manajemen karena dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencegah 

kebangkrutan perusahaan. Tanda-tanda kebangkrutan juga dapat dikenali lebih 

awal sebelum terjadinya kebangkrutan dengan menggunakan suatu model sistem 

peringatan dini yang telah disediakan. Pihak kreditur dan juga pihak pemegang 

saham bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai 

kemungkinan buruk yang telah diketahui. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2013) 

sehingga sebagian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama. 

Hanifah (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2009-2011. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2013) adalah pengurangan 

variabel yaitu Good Corporate Governance, Current Ratio,  dan Return on asset, 

serta menambah variabel dengan Profit Margin yang mengacu pada penelitian 

Novandri (2014). Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu dalam penentuan sampel perusahaan yang mengalami financial 

distress, penelitian Hanifah (2013) menggunakan Interest Coverage Ratio 

sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis diskriminan oleh 

Abbas (2011). 
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Variabel leverage digunakan dalam penelitian ini dikarenakan leverage  

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk listing 

pada Jakarta Islamic Index. Perusahaan yang listing di Jakarta Islamic index 

harus memiliki rasio leverage yang berada diatas 90%. Dengan menggunakan 

variabel leverage ini maka dapat diketahui salah satu penyebab perusahaan 

delisting ialah karena perusahaan memiliki rasio leverage yang rendah. Variabel 

operating capacity yang diproksikan dengan  total asset turnover yang digunakan 

dalam penelitian ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume 

penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik bagi perusahaan (Harahap 

2008). Sebaliknya, jika rasio total asset turnover yang dimiliki perusahaan 

rendah, maka perusahaan tidak menghasilkan volume penjualan yang cukup 

dibanding investasi dalam aktivanya, hal ini menunjukkan kinerja yang tidak baik 

sehingga dapat mempengaruhi keuangan perusahaan dan memicu terjadinya 

financial distress.  

Penggunaan variabel profit margin dalam penelitian ini dikarenakan rasio 

ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari 

setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena dianggap 

kemampuan perusahaan dalam menndapatkan laba cukup tinggi (Harahap 2008). 

Secara umum, rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen. 

Jika laba yang dihasilkan perusahaan rendah bahkan mengalami negatif, maka 

semakin besar perusahaan mengalami kondisi financial distress. Kelebihan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada 

teknik penentuan sampel perusahaan distress dan nondistress menggunakan alat 
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prediksi kebangkrutan model Abbas (2011) yang memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 76,9%. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mas’ud dan Srengga (2012)  

menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh terhadap Financial Distress. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cinanthya dan 

Merkusiwati (2015) yang meneliti perusahaan perusahaan property & real estate 

periode 2011-2013. Variabel operating capacity yang diteliti oleh Hadi dan 

Andayani (2014) memiliki pengaruh terhadap financial distress. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2014) yang 

menemukan bahwa operating capacity tidak berpengaruh pada financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Kristiadji (2003) menemukan hasil 

bahwa variabel Profit margin  berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan 

penelitian yang dilakukian oleh Wahyu (2009) menunjukkan bahwa variabel 

Profit margin tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan 

hasil penelititan (Research gap) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

Financial distress. Dengan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian yang 

berasal dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Financial distress 

dengan menggunakan variabel Leverage, Operating capacity dan Profit Margin 

pada perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic Index Perisode 2012-2016. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap kondisi financial distress 

perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

2. Apakah Operating Capacity berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

3. Apakah Profit Margin berpengaruh terhadap kondisi financial distress 

perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh Leverage terhadap kondisi Financial distress 

perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

2. Menganalisis pengaruh Operating Capacity terhadap kondisi Financial 

distress perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

3. Menganalisis pengaruh Profit Margin terhadap kondisi Financial 

distress perusahaan yang delisting dari Jakarta Islamic index 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah berupa pengetahuan 

dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

financial distress. 

2. Bagi Akademik 

Hasil ini diharrapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan 

akademis dan dijadikan referansi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat 

menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin 

mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial 

distress. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan faktor-

faktor yang mempengaruuhi kondisi financial distress, sehingga dapat 

dilakukan tindakan-tindakan yang dapat digunakan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

1.5 sistematika penulisan  

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari 

lima (5) bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan uraian sebagai  berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

 



13 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian 

diantaranya adalah definisi financial distress, penyebab financial 

distress, indikator financial distress, definisi laporan keuangan, 

rasio keuangan, definisi Leverage, Operating Capacity dan Profit 

Margin serta hipotesis dan penelitian terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini juga akan 

menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang 

digunakan, dan metode pengumpulan data serta teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil 

penelitian tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang dapat ditarik dari penelitian, serta saran untuk penelitian 

selanjutnya. 


