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  BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

melalui usaha pokok yang dijalankan. Dalam menjalankan usahanya setiap 

perusahaan pasti akan mengalami jatuh bangun. Ketika perusahaan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan atau financial distress jika terus berkelanjutan maka 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan.  

Kebangkrutan merupakan masalah sangat penting yang harus di waspadai 

setiap perusahaan karena akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, 

sedini mungkin perusahaan harus melakukan berbagai analisis untuk memprediksi 

terjadinya  financial distress pada perusahaan tersebut. 

Adanya isu gagal bayar yang terjadi pada salah satu grub besar industri 

tekstil yaitu grub duniatex industri yang terus menjadi sorotan, pasalnya dalam 

laporan keuangan emiten tekstil semester pertama 2019 terdapat perusahaan tekstil di 

Bursa Efek Indonesia yang membukukan pertumbuhan negatif . Emiten tektil dengan 

kinerja laba terburuk yaitu Argo dan Poly. Argo mencatat kerugian sebesar 42,47 

Miliar sedangkan poly 54,36 Miliar kedua perusahaan tersebut mencatat nilai ekuitas 

negatif yang artinya nilai hutang lebih besar dari total asetnya hal tersebut 

menandakan adanya masalah kesulitan keuangan. Persaingan dagang merupakan 

salah satu faktor penyebab kesulitan yang dialami oleh industri tekstil Indonesia. 

(CNBC Indonesia.com) 
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Hasil analisis laporan keuangan suatu entitas dapat dijadikan sebagai bahan 

pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, 

manajer, dan investor. 

Analisis rasio laporan keuangan juga bisa dijadikan sebagai suatu media 

untuk memprediksi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan (Widhiari dan 

Merkusiwati, 2015). Dengan melakukan analisis laporan keuangan maka dapat 

diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik kondisi keuangan 

suatu perusahaan semakin kecil resiko terjadinya financial distress pada perusahaan 

tersebut. 

Financial distress yaitu suatu proses menurunnya posisi financial 

perusahaan yang dialami sebelum perusahaan bangkrut atau mengalami likuidasi 

(Platt dan Platt, 2002) dalam (Widhiari dan Merkusiwati, 2015). Financial distress 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rasio likuiditas, leverage, operating 

capacity, komite audit,  kepemilikan institusional dan sales growth. 

Menurut Putri dan Merkusiwati (2014) menyatakan bahwa likuiditas 

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban – kewajiban 

yang segera harus dilunasi. Untuk bisa mempertahankan perusahaan dalam keadaan 

likuid maka perusahaan harus memiliki dana lancar yang lebih besar dari utang 

lancarnya. Rasio likuiditas dihitung dengan current ratio, yaitu rasio yang membagi 

jumlah asset lancar dengan utang lancar perusahaan (Widhiari dan Merkusiwati, 

2015). 
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Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh 

likuiditas terhadap financial distress. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widhiari 

dan Merkusiwati (2015) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif  terhadap 

financial distress. Hal berbeda diungkapkan oleh Pertiwi (2018) yang menyatakan 

bahwa  likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Leverage merupakan  rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

menggunakan utang sebagai modal untuk membiayai jalannya perusahaan             

(Sartono, 2001) dalam (Carolina dan Pratama, 2017). Utang yang besar untuk 

pembiayaan perusahaan akan menimbulkan bunga yang tinggi pula, untuk itu 

sebaiknya perusahaan bisa mengukur berapa utang yang harus diambil agar 

perusahaan tidak berisiko mengalami financial distress. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh 

leverage terhadap financial distress. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widhiari 

dan Merkusiwati (2015) mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kusuma dan Sumarni (2017) 

leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. 

Operating Capacity merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengelola asset – asetnya untuk keperluan operasional perusahaan 

(Hidayat, 2013) dalam (Yustika, 2015). Semakin efektif suatu perusahaan mengelola 

asset – asetnya dengan baik kemungkinan perusahaan tersebut bisa terhindar dari 

financial distress. 
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Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh 

operating capacity terhadap financial distress. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Widhiari dan Merkusiwati (2015) mengatakan bahwa operating capacity berpengaruh 

negatif terhadap financial distress. Hal berbeda diungkapkan oleh Yustika (2015) 

yang menyatakan bahwa operating capacity tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Komite Audit merupakan kelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melaksanakan tugas – 

tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang 

bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dalam perusahaan (Hirto Tugiman, 1998 : 8) dalam (Revitasari dkk, 

2018). 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh 

komite audit terhadap financial distress. Hasil penelitian dari Masak dan Noviyanti 

(2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Haq dkk (2016) yang menyatakan 

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

kepemilikan institusi yang lain. Kepemilikan oleh institusional investor menghasilkan 

manajemen yang fokus pada kinerja perusahaan. (Elloumi dan Gueyie, 2001 ) dalam 

(Helena dan Saifi, 2018). Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin 
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efesiensi perusahaan dalam memonitoring kinerja perusahaan sehingga financial 

distress dapat diminimalisir. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap financial distress. Dalam penelitian yang 

dilakukan Haq dkk (2016), mengatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Hal berbeda diungkapkan oleh Helena dan Saifi (2018) 

yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 

Sales Growth merupakan rasio yang mengukur pertumbuhan penjualan 

perusahaan dengan menghitung perbedaan nilai penjualan pada suatu periode       

(Eliu, 2014) dalam (Yudiawati dan Indriani, 2016). Perusahaan dengan sales growth 

yang tinggi maka perusahaan tersebut kemungkinan tidak mengalami financial 

distress. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh sales  

growth terhadap financial distress. Dalam penelitian yang dilakukan Widhiari dan 

Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Hal yang berbeda diungkapkan oleh Pertiwi (2018) menyatakan 

bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang mengungkapkan 

pengaruh rasio likuiditas, leverage, operating capacity, dan sales growth terhadap 

financial distress Widhiari dan Merkusiwati (2015). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Widhiari dan Merkusiwati 

(2015) adalah penambahan variabel independen yang semula adalah rasio likuiditas, 

leverage, operating capacity, dan sales growth ditambah komite audit dan 

kepemilikan institusional. 

Perbedaan yang kedua dari penelitian Widhiari dan Merkusiwati (2015) 

adalah merubah jumlah periode yang semula 2010 – 2013 menjadi tahun 2014 – 

2018. Pemilihan periode tersebut karena merupakan periode data laporan keuangan 

terbaru. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “ Pengaruh Rasio Likuiditas , Leverage, Operating Capacity, 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Sales Growth Terhadap Financial 

Distress ( Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di 

BEI 2014 – 2018)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah dan menghindari 

hasil penafsiran penelitian yang diinginkan  maka penelitian ini lebih difokuskan pada 

pengaruh likuiditas, leverage, operating capacity, komite audit, kepemilikan 

institusional, sales growth terhadap financial distress pada perusahaan Aneka Industri 

yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu tentan indicator yang berpengauh 

terhadap financial distress sehingga membuka kesempatan untuk dilakukan penelitian 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi financial distress. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, maka dapat di permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap financial distress? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap  financial distress ? 

3. Apakah operating capacity berpengaruh terhadap financial distress ? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap financial distress ? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress ? 

6. Apakah sales growth berpengaruh terhadap financial distress ? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melihat uraian dari latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas, 

maka kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress. 

3. Untuk mengetahui pengaruh operating capacity terhadap financial distress. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap financial distress. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress. 

6. Untuk mengetahui sales growth terhadap financial distress. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Melihat uraian dari latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan di atas 

maka manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi manajemen penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam membuat 

kebijakan dan mengambil keputusan dari informasi yang dihasilkan. 

2. Bagi investor informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan 

perusahaan dan mengambil keputusan mengenai sekuritas yang dimiliki pada 

perusahaan dimana ia berinvestasi. 

3. Bagi akademisi dapat digunakan untuk memperluas wacana dan untuk referensi 

ilmu pengetahuan mengenai rasio apa saja yang mempengaruhi financial distress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


