
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam 

menjalankan usahanya. Dalam mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang 

mudah. Apalagi dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang sangat 

fluktuatif, serta banyaknya persaingan usaha dari dalam maupun luar negeri. 

Pada tahun 2016, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) telah dimulai. Hal 

tersebut menyebabkan persaingan dalam pasar lokal semakin ketat dengan 

semakin banyaknya produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.  

Dikarenakan  hal tersebut, fenomena jatuh bangun yang dialami 

perusahaan dalam  menjalankan usahanya sering kali terjadi.  Perusahaan 

dituntut untuk mengikuti arus globalisasi agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Perusahaan yang tidak dapat bersaing dengan perusahaan 

lain dalam berbagai aspek seperti teknologi, segmen pasar, dan inovasi 

produk dapat mengalami kerugian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

financial distress.  

Financial distress merupakan suatu penurunan kondisi keuangan atau 

terjadinya masalah keuangan pada perusahaan sebelum terjadi kebangkrutan. 

Beberapa faktor penyebab penurunan kondisi keuangan antara lain adalah 

kesulitan arus kas, banyaknya jumlah utang, dan kerugian operasional 

perusahaan dalam beberapa tahun (Damodaran, 1997) dalam 



2 
 

 

 

Yadiati (2017). Penurunan kondisi keuangan perusahaan harus segera 

diperbaiki agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini, 

manajemen dituntut untuk dapat mendeteksi penyebab terjadinya financial 

distress secara cepat dan tepat, agar kondisi tersebut dapat segera diperbaiki. 

Kondisi financial distress dapat dilihat dari kinerja perusahaan selama 

periode tertentu yang telah tersaji dalam laporan keuangan.  

Menurut PSAK No. 1 (2017) Laporan keuangan adalah suatu penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sehingga 

baik dan buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan media 

penyampaian informasi serta bentuk tanggung jawab manajemen perusahaan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam  perusahaan.  

Laporan  keuangan sangat penting bagi manajemen, investor maupun 

kreditor dalam pengambilan keputusan. Kinerja perusahaan yang mengalami 

penurunan dapat membuat kreditor kehilangan kepercayaan kepada perusahaan dan 

menganggap perusahaan tidak akan mampu untuk melunasi kewajibannya, 

sehingga kreditor tidak akan meminjamkan modal kepada perusahaan.  

Dengan begitu, perusahaan akan semakin kesulitan dalam memperoleh  

modal. Sehingga kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan 

semakin tinggi karena kekurangan modal untuk dapat mendanai kegiatan 

operasional perusahaan. Begitu juga investor yang sangat membutuhkan 

adanya laporan keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk 

kepentingan investasi. Informasi yang didapat dari laporan keuangan harus 
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dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memprediksi terjadinya financial 

distress.  

Salah satu cara untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami 

financial distress perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Analisis laporan 

keuangan perlu dilakukan oleh manajemen agar dapat melakukan evaluasi 

terhadap kinerja perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya dapat dilihat dari bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan 

aset dalam menghasilkan keuntungan, serta dapat dilihat dari kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang. 

Beberapa tahun belakangan ini kondisi perekonomian Indonesia 

mengalami penurunan, salah satunya dengan menurunnya nilai tukar rupiah 

terhadap US$ pada tahun 2018 yang mencapai angka Rp 14.300/US$. Banyak 

perusahaan BUMN maupun swasta di Indonesia yang memiliki utang luar 

negeri. Penurunan nilai tukar rupiah akan sangat berdampak pada perusahaan-

perusahaan yang memiliki utang luar negeri.  

Hal ini menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi perusahaan-

perusahaan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah 

kekhawatiran terkait ketidaksanggupan perusahaan dalam melunasi utang-

utangnya sehingga perusahaan akan mengalami financial distress. Dampak 

lain dari penurunan nilai tukar rupiah adalah kaitannya dengan impor. Nilai 

tukar yang rendah berakibat pada impor barang dari luar negeri, harga berang 

tersebut akan menjadi lebih mahal. Berbagai kasus kebangkrutan yang terjadi 

pada perusahaan di Indonesia yaitu:  
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1. Kasus dari PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) yang 

mengalami kebangkrutan akibat terlilit utang sejumlah 1,5 triliun rupiah 

kepada sejumlah bank. PT Sariwangi tidak dapat melunasi utang – 

utangnya sehingga dinyatakan pailit. 

2. Kasus dari Kodak yang mengalami kebangkrutan dikarenakan tidak 

dapat mengikuti arus persaingan produk dengan perusahaan lain. Dalam 

kasus ini Kodak mengalami keterlambatan dalam menginovasikan 

produk kamera yang dimiliki sehingga kalah bersaing dengan perusahaan 

lain yang terus mengembangkan produk - produk yang dimilikinya ( 

www.merdeka.com ).  

Dari berbagai kasus diatas dapat dilihat pentingnya penggunaan laporan 

keuangan untuk menjelaskan kondisi dari suatu perusahaan. Financial 

distress dapat dialami setiap perusahaan yang besar maupun perusahaan kecil. 

Sehingga dibutuhkan faktor penentu terjadinya financial distress.  

Indikator pertama yang akan diteliti adalah risiko bisnis. Risiko bisnis 

merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan ketika menjalankan 

kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk 

mendanai kegiatan operasionalnya (Gitman, 2003: 215 dalam Primantara dan 

Dewi, 2016). Risiko bisnis yang tinggi memungkinkan perusahaan 

mengalami kesulitan dalam pendanaan kegiatan operasionalnya, yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan terjadinya financial distress.  

Indikator kedua yang akan diteliti adalah sales growth (Widhiari dan 

Aryani, 2015). Sales Growth atau rasio pertumbuhan penjualan 

http://www.merdeka.com/
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mencerminkan pertumbuhan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. 

Perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan pernjualan dari tahun 

sebelumnya memungkinkan memiliki peluang yang kecil terjadi financial 

distress. Sehingga sales growth dapat digunakan sebagai indikator untuk 

menentukan terjadinya financial distress. 

Indikator ketiga yang mempengaruhi financial distress adalah operating 

capacity (Widhiari dan Aryani, 2015). Operating capacity atau rasio aktivitas 

dapat diukur dengan rasio perputaran aset tetap, yang mana menggambarkan 

keefektifan dari penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Ketika 

perputaran dari aset tetap sudah efektif memungkinkan perusahaan terhindar 

dari terjadinya financial distress. Sehingga operating capacity dapat 

digunakan sebagai indikator untuk menentukan terjadinya financial distress.  

Indikator  keempat yang mempengaruhi financial distress adalah arus kas 

operasi (Febriyan dan Prasetyo, 2019). Arus kas dari aktivitas operasi ini 

sangat berkaitan dengan arus masuk dan keluarnya dana dari kegiatan 

operasional perusahaan. Menurut PSAK No.2 (2017) Aktivitas operasi adalah 

aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dimana kas yang 

bersumber dari aktivitas operasi tersebut akan digunakan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dengan begitu, arus kas operasi 

dapat dijadikan indikator bagi para kreditor dalam menilai apakah perusahaan 

mengalami financial distress atau tidak. 
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Penelitian mengenai pengaruh risiko bisnis, dan financial indicators yaitu 

sales growth, operating capacity, dan arus kas operasi terhadap financial 

distress sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya 

Vestari dan Dessy (2013), Ghicaiya, et al (2019), Widhiari dan Aryani 

(2015), Lisiantara (2018), Yustika (2015), Radiansyah (2013), dan Febriyan 

(2019). Namun, penelitian mengenai financial distress yang telah dilakukan 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut 

terkait pengaruh risiko bisnis, dan financial indicators yaitu sales growth, 

operating capacity, dan arus kas operasi terhadap financial distress. Data 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2016 - 

2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penggunaan metode springate dalam mengukur kondisi financial distress, 

dan penggunaan variabel risiko bisnis yang masih jarang diteliti pengaruhnya 

terhadap financial distress di Indonesia. Metode springate digunakan karena 

memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam mengukur kondisi financial 

distress yaitu sebesar 91,66% (Meiliawati dan Isharijadi, 2016). Berdasarkan 

uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Risiko Bisnis dan 

Financial Indicators Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 

2016 - 2018)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, 

dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap financial distress? 

2. Apakah sales growth berpengaruh terhadap financial distress? 

3. Apakah operating capacity berpengaruh terhadap financial distress? 

4. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap financial distress? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap financial distress. 

2. Menganalisis pengaruh sales growth terhadap financial distress.  

3. Menganalisis pengaruh operating capacity terhadap financial distress. 

4. Menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap financial distress. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan financial distress, serta dapat 

dijadikan sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan. 

 

 



8 
 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengelolaan dan 

pengembangan perusahaan sehingga dapat terhindar dari terjadinya 

financial distress. 

b. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

kreditor dalam pengambilan keputusan terkait pemberian pinjaman 

kepada perusahaan.  

c. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

investor dalam  mengambil keputusan untuk melakukan investasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan mempermudah dalam memahami 

skripsi ini, maka garis besar penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang  mendasari 

penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam  penelitian, 

pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai variabel penelitian dan  definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data 

dari variabel penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan,dan 

metode analisis dalam penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengumpulan data, analisis 

data, dan pembahasan dari analisis data  mengenai risiko bisnis dan financial 

indicators terhadap financial distress. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian, keterbatasan dan saran-saran.  

 


