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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah keuangan perusahaan dapat terjadi dengan berbagai penyebab, 

misalnya saja perusahaan mengalami rugi terus menerus, penjualan yang tidak 

laku, bencana alam yang membuat aset perusahaan rusak, system tata kelola 

peusahaan (corporate governance) yang kurang baik atau dikarenakan oleh 

kondisi perekonomian negara yang kurang stabil yang memicu timbulnya krisis 

keuangan. Bagaimana kesulitan keuangan dapat di prediksi? Pertanyaan ini tidak 

hanya penting bagi para manjer perusahaan, tapi juga bagi para stakeholder 

perusahaan. Stabilitas keuangan perusahaan menjadi perhatian penting bagi 

karyawan, investor, pemerintah dan pemilik bank serta otoritas pengatur regulasi 

(Pasaribu, 2008). 

Model system peringatan untuk mengatisipasi terjadinya kesulitan keuangan 

perlu untuk dikembangkan, karena model ini dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengidentifikasi bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada 

kondisi krisis atau kebangkrutan. Long dan Evenhouse (1989) dalam Chalendra 

(2013) menemukan bahwa faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu kondisi ekonomi secara makro, 

kebijakan industri dan finansial, prilaku debitor dan kreditor. 

Kemudian Bringham dan Daves (2003) dalam Aghata (2012), berpendapat 

kesulitan keuangan atau financial difficulities terjadi karena serangkaian 
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kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan 

yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak 

langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi 

kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. Hal 

ini menyebabkan tujuan dari manajemen keuangan yaitu memberikan 

kemakmuran kepada pemegang saham tidak tercapai. Apabila perusahaan sudah 

tidak mampu untuk mempertahankan going concern-nya maka perusahaan 

tersebut sudah mengalami kegagalan keuangan. Oleh karena itu, manajer 

perusahaan didalam menjalankan perusahaan berusaha untuk menghasilkan 

keuntungan (laba) yang maksimum. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang 

perusahaan dihadapkan pada kendala-kendala yang mungkin timbul dari kegiatan 

tersebut, yaitu kondisi keuangan perusahaan maupun kemampuan manajemen 

yang mungkin menyebabkan perusahaan berada pada keadaan kesulitan keuangan 

(financial distress). 

Media surat kabar memberitakan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

akan melangsungkan sidang lanjutan terkait perkara Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) di Kantor 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.  PT Bakrieland Development dituntut 

mengembalikan dana kreditur sebesar USD155 Juta dalam waktu 20 hari, lewat 

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang dilayangkan. Dalam posisi ini, 

Bakrieland Development terancam dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga 

jika tidak mampu memenangkan kasus ini (economy.okezone.com, 17 September 

2013). Media lain juga memberitakan perusahaan property PT. Bali Melka 
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berpotensi pailit karena tidak mampu membayar hutang dan diperkarakan oleh 

investor. (m.bisnis.com, 16 November 2017). 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kegagalan perusahaan 

dalam melakukan pembayaran utangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah 

terjadi penurunan kondisi keuangan perusahaan financial distress. Pada 

umumnya, penelitian tentang financial distress, kegagalan maupun kebangkrutan 

suatu perusahaan bisa diukur dan dilihat dari laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting bagi pihak manajemen 

maupun pihak eksternal termasuk bagi investor untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja keuagan perusahaan tersebut. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk 

mengetahui bagaimana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau 

financial distress dan apa ciri-ciri perusahaan yang mengarah kebangkrutan. 

Finacial distress sendiri didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi (Platt dan Platt, 2002) dalam Chalendra (2013). Definisi lain mengenai 

financial distress menurut Emrinaldi (2007) financial distress merupakan kondisi 

kesulitan keuangan yang dimulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek) sebagai 

indikasi kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai kepernyataan 

kebangkrutan yang merupakan kesulitan keuangan yang paling berat. Menurut 

Mamduh (2007), indikator financial distress bisa dilihat dari analisis aliran kas, 

analisis strategi perusahaan, serta analisis laporan keuangan. Arie (2010) dan 

Endang (2012) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan dapat menjadi salah 

satu alat untuk memprediksi financial distress melalui rasio-rasio keuangan yang 
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ada, yaitu seperti likuiditas, aktivitas, profitabilitas, leverage, arus kas dan lain-

lain.  

Menurut Kasmir (2014), rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas yang biasa 

dipakai dalam berbagai penelitian adalah rasio lancar atau current ratio merupakan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Platt dan 

platt (2002) dalam Erawati (2016) semakin tinggi rasio likuiditas ini menunjukkan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sejalan 

dengan hasil penelitian Luciana dan Kristijadi (2003), Luciana (2006), Novita R, 

dkk (2014) dan Ardian, dkk (2017) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap financial distress. Sedangkan penelitian Imam dan Reva (2012) 

menyimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress.  

Selain rasio likuiditas, rasio aktivitas juga dapat digunakan sebagai indikator 

untuk memprediksi terjadinya financial distress. Menurut Harahap (2010), 

aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan 

lainnya. Selanjutnya menurut Kasmir (2014), aktivitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan aset (sumber daya) yang dimilikinya secara 

efektif. Aktvitas perusahaan menunjukan kemampuan perputaran asset perusahaan 

untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Semakin efektif perusahaan menggunakan 

asetnya untuk menghasilkan penjualan diharapkan dapat memberi keuntungan 
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yang makin besar juga untuk perusahaan. Hal itu akan menunjukkan semakin 

baiknya kinerja keuangan yang dicapai perusahaan sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya financial distress. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Dwijayanti (2016) dan Ardian, dkk (2017) menyimpulkan bahwa aktivitas 

berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Utami (2015) dan Aisyah (2017) menyatakan bahwa aktivitas 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Selain rasio aktivitas, rasio profitabilitas juga dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi terjadinya financial distress. Menurut Kasmir 

(2014), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Atmini (2005) 

Profitabilitas ialah tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam mengelola 

usahanya apabila perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang sangat 

tinggi sehingga dapat membagikan dividen kepada para investornya. Dengan laba 

yang tinggi tersebut maka akan menarik dan memberi kepercayaan para investor 

untuk menanamkan modalnya, sehingga nantinya perusahaan akan terhindar dari 

ancaman financial distress. Rasio profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan 

kemampuan perusahaan memprediksi kondisi financial distress. Variabel 

profitabilitas juga mempunyai hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, seperti 

dalam penelitian Mas’ud (2011), yang menunjukkan variabel profitabilitas 

berpengaruh signifikan dalam prediksi financial distress. Karena semakin besar 

nilai profitabilitas (ROA) maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan 
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mengalami financial distress. Fenomena ini adalah fenomena dimana kondisi 

perekonomian sedang labil. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ardian, dkk (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Selain rasio profitabilitas, rasio leverage juga dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi terjadinya financial distress. Leverage menujukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang (jangka panjang dan jangka 

pendek) apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi (Sigit,2008). Indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan dalam penelitian ini 

adalah total hutang dibagi dengan total modal (debt to equity ratio). Menurut 

Luciana dan Kristiadji (2003) semakin tinggi rasio ini menunjukkan, semakin 

besar kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sejalan dengan 

hasil penelitian Mas’ud (2011) dan Ardian, dkk (2017) yang menunjukkan 

variabel leverage berpengaruh signifikan dalam prediksi financial distress. 

Namun hal ini bertentangan dengan Julius (2017) menyatakan bahwa leverage 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian ini merupakan pengembagan dari penelitian Ardian, dkk (2017) 

yang melakukan penelitian tentang pengaruh likuditas, aktivitas, profitabilitas, 

dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2013-2015. Hasil penelitian yang 

di dapat adalah rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio aktivitas berpengaruh 
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terhadap kondsi financial distress terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI sedangkan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah 

variabel arus kas sebagai variabel independen. Informasi arus kas dibutuhkan 

pihak kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran 

hutangnya. Apabila arus kas suatu perusahaan jumlahnya besar, maka pihak 

kreditor mendapatkan keyakinan pengembalian atas kredit yang diberikan. Jika 

arus kas suatu perusahaan bernilai kecil, maka kreditor tidak mendapatkan 

keyakinan atas kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Jika hal ini 

berlangsung secara terus menerus, kreditor tidak akan mempercayakan kreditnya 

kembali kepada perusahaan karena perusahaan dianggap mengalami permasalahan 

kesulitan keuangan atau financial distress. Dengan kondisi demikian maka arus 

kas dapat dijadikan indikator oleh pihak kreditor untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan. Menurut Julius (2017) arus kas berpengaruh positif 

terhadap financial distress. 

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsitenan hasil dari penelitian terdahulu 

yang telah diuraikan di atas,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya 

Financial Distress (Studi Empiris Pada perusahaan Real Estate dan Property 

yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh dalam memprediksi kesulitan keuangan 

(financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI? 

2. Apakah aktivitas berpengaruh dalam memprediksi kesulitan keuangan 

(financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh didalam memprediksi kesulitan keuangan 

(financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI? 

4. Apakah  leverage berpengaruh dalam memprediksi kesulitan keuangan 

(financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI? 

5. Apakah arus kas berpengaruh dalam memprediksi kesulitan keuangan 

(financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang terdaftar 

di BEI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas dalam memprediksi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas dalam memprediksi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dalam memprediksi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh leverage dalam memprediksi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI. 

5. Untuk mengetahui pengaruh arus kas dalam memprediksi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui tentang likuiditas, aktivitas, 

leverage, profitabilitas dan arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress 

sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk tindakan 

perbaikan atau pencegahan sehingga dapat terhindar dari resiko financial distress. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kondisi financial distress suatu 

perusahaan, serta dapat dijadikan kajian teoritis untuk penelitian sejenis dan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pihak Eksternal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak 

eksternal seperti investor dan kreditor,tentang kondisi financial distress suatu 

perusahaan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematik sebagai berikut : 
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BAB I   : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II  : LANDASAN TEORITIS  

Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk dapat  

melakukan pembahasan dimana berbagai teori yang berkaitan 

yaitu financial distress, Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, 

Financial Leverage, dan Arus Kas hipotesis dan pengembangan 

hipotesis, disain penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel operasional 

serta metode analisis data. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan yang kemudian menganalisa permasalahan yang 

ditemukan berdasarkan hasil dan teori-teori yang berhubungan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan juga saran. 

   DAFTAR PUSTAKA 

 


