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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan  dunia ekonomi saat ini semakin ketat. Hal ini dapat 

berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan perekenomian internasional 

dengan ditunjukkannya persaingan antar perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) maupun usaha kecil lainnya. Bursa Efek Indonesia telah 

didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995, tentang pasar modal, 

Bursa Efek atau Indonesia Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan 

dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan 

beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara 

mereka. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sembilan sektor utama yaitu 

Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, 

Sektor Industri Barang Konsumsi, Sektor Property dan Realestate, Sektor 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, Sektor Keuangan, dan Sektor 

perdagangan, Jasa, dan Investasi.  

Salah satu perusahaan yang listing di BEI, yaitu perusahaan di sektor 

aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Sektor aneka industri dan 

sektor industri barang konsumsi merupakan para produsen yang memproduksi 

kebutuhan konsumen seperti makanan, minuman, daging, obat dan lain 

sebagainya. Produk-produk yang dihasilkan cenderung bersifat konsumtif dan 

disukai oleh para kalangan masyarakat.  
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Secara umum, banyak masyarakat yang mudah terprovokasi dengan 

adanya bahan makanan yang berbahaya yang terkandung dalam produk makanan. 

Isu- isu tersebut mampu membuat berkurangnya minat dari konsumen sehingga 

produk yang dipasarkan menurun dan pendapatan perusahaan juga berkurang. 

Oleh karena itu, perusahaan bersaing untuk menarik hati para konsumen dengan 

mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan maupun menganalisis masalah 

keuangan. Mengingat besarnya pengaruh yang ditimbulkan, maka perlu dilakukan 

pemahaman dan analisis kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (financial 

distress) sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat terkait 

dengan kelangsungan usaha perusahaan.  

 Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010:172), Financial Distress 

adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup, untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan (seperti kredit perdagangan atau biaya bunga) dan 

perusahaan ditekan untuk melakukan kegiatan perbaikan”. Sedangkan menurut 

Platt dan Platt dalam Triswidjanti (2017) financial distress adalah tahap 

penurunan kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. 

suatu proses menurunnya posisi financial perusahaan yang dialami perusahaan 

bangkrut ataupun mengalami likuidasi 
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No  Kode  Nama 

Emiten  

Tanggal 

Pencatatan  

Tanggal Penghapusan 

(Delisting) 

1 DAVO Davomas 

Abadi Tbk  

22 desember 1994 21 Januari 2015 

2 BAEK  Bank 

Ekonomi 

Raharja Tbk 

08 Januari 2008  10 September 2015 

3 UNTX  Unitex Tbk  16 Juni 1989 07 Desember 2015 

Sumber :sahamok.com 

Pada tabel tersebut PT Davomas Abadi, Tbk (DAVO) dikategorikan 

delisting dikarenakan keberlangsungan usaha yang mengkhawatirkan dan dalam 

pencarian alamat tidak ditemukan. Pada kasus PT Unitex, Tbk (UNTX) delisting 

dikarenakan akibat kerugian operasional yang dialami perusahaan selama 

beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan ekuitas didalam neraca menjadi 

negatif dan tidak lagi dapat membagikan deviden kepada para pemegang saham. 

Sedangkan pada kasus Bank Ekonomi Raharja, Tbk BAEK delisting lantaran akan 

diakuisisi HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited.  

Menurut Mamang Hariyanto (2018), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi financial distress yaitu laba dan arus kas. Menurut Ni Luh Made 

Ayu Widhiari (2015) mengatakan faktor yang mempengaruhi financial distress 
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yaitu Likuiditas, Leverage, Operating Capacity dan sales growth. Sedangkan 

menurut Nurhayati (2019), faktor yang mempengaruhi financial distress yaitu 

sales growth dan keahlian keuangan komite audit. Dalam penelitian ini, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi financial distress yaitu laba, arus kas, sales 

growth, leverage, dan keahlian keuangan komite audit.  

Faktor pertama yang mempengaruhi Financial Distress adalah Laba. 

Menurut Fitria Wahyuningtyas (2010;19) menyatakan bahwa Laba merupakan 

selisih antara pendapatan dan biaya secara akrual. Dapat dikatakan juga bahwa 

laba merupakan alat pengukur kembalian atas investasi daripada hanya sekedar 

perubahan kas. Penelitian laba yang dilakukan oleh Rohmadini (2018) 

menunjukkan bahwa laba berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

distress, hal ini juga didukung oleh penelitian Dedi Setiawan (2017) yang 

menunjukkan bahwa laba berpengaruh positif terhadap financial distress. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mamang Hariyanto (2018) menyatakan 

bahwa laba tidak berpengaruh terhadap Financial Distress,  

Faktor kedua yang mempengaruhi Financial Distress adalah Arus Kas. 

Menurut Reeve, dkk (2010; 262-263) menyatakan bahwa laporan arus kas sebagai 

salah satu laporan keuangan dasar dalam sebuah perusahaan. Laporan arus kas 

(statement of cash flows) melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama 

dari sebuah perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan pengertian Arus kas 

menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2002;2.2) arus kas adalah arus masuk 

dan arus keluar kas dan setara kas. Penelitian arus kas yang dilakukan oleh Julius 

P.S(2017)menunjukkan bahwa arus kas berpengaruh positif signifikan terhadap 
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financial distress, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2018) 

menyatakan bahwa arus kas tidak berpengaruh terhadap Financial Distress, hal 

ini didukung oleh penelitian Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa arus kas 

tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

Faktor ketiga yang mempengaruhi Financial Distress adalah Sales 

Growth. Menurut Harahap (2007;301)sales growth adalah presentasi kenaikan 

penjualan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, semakin tinggi sales growth 

maka akan semakin baik. Sedangkan menurut Pattinasarany (2010) menjelaskan 

bahwa rasio sales growth digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan 

penjualan pada suatu periode. Penelitian sales growth yang dilakukan oleh 

Widhiari (2015), menunjukkan bahwa sales growth tidak berpengaruh negatif 

terhadap financial distress, hal ini juga didukung oleh penelitian Nurhayati (2019) 

bahwa sales growth berpengaruh tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

Faktor keempat yang mempengaruhi Financial Distress adalah Leverage. 

Menurut Wiagustini (2010:76)leveragemerupakan kemampuan suatu entitas untuk 

melunasi utang lancar maupun utang jangka panjang, atau rasio yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana suatu entitas dibiayai dengan menggunakan utang. 

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan perbandingan antara hutang dengan 

modal sendiri. Penelitian leverage yang dilakukan oleh Rohmadini, 

(2018)menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap 

financial distress, hal ini juga didukung oleh penelitian Setiawan (2017) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2015) menyatakan bahwa 

leveragetidak berpengaruh terhadap Financial Distress,  

Faktor kelima yang mempengaruhi Financial Distress adalah Keahlian 

keuangan komite audit. Menurut Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015 anggota 

komite audit wajib memiliki paling sedikit satu yang berlatar belakang pendidikan 

dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Penelitian keahlian keuangan 

komite audit yang dilakukan oleh Nurhayati (2019)menunjukkan bahwa keahlian 

keuangan audit berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini juga di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masak (2019) menyatakan bahwa 

keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penambahan dari variabel independen yaitu sales growth, arus kas dan keahlian 

keuangan komite audit. Dalam penelitian ini menggunakan obyek yang sama 

dengan penelitian sebelumnya yaitu pada perusahaan sektor industri dan sektor 

industry barang konsumsi, namun terdapat perbedaan pada periode penelitian dari  

2013-2016 menjadi 2014-2018, hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian 

menunjukkan data terbaru. 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis menyusun Tugas Akhir 

dengan judul “PENGARUH LABA, ARUS KAS, SALES GROWTH, DAN 

KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL 

DISTRESS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA 

INDUSTRI DAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2014-2018). 
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1.2 Ruang Lingkup 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan agar dengan 

tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Objek penelitian adalah variabel yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang berfokus pada 

Sektor Aneka Industri dan Sektor Industi Barang Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

2. Variabel dependen adalah tipe variabel yang mempengaruhi oleh variabel 

independen. Penelitian ini menggunakan Financial Distress sebagai 

variabel dependen.  

3. Variabel Independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan laba, arus kas, sales 

growth, leverage, dan keahlian keuangan komite audit.  

4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2014-2018. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah rasio laba berpengaruh terhadap financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018? 

2. Apakah rasio arus kas berpengaruh terhadap financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018? 
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3. Apakah rasio sales growth berpengaruh terhadap financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018? 

4. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018? 

5. Apakah rasio keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2018? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh bukti empiris mengenai : 

1. Untuk menguji dan menganalisis rasio laba berpengaruh terhadap financial 

distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.  

2. Untuk menguji dan menganalisis rasio arus kas berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2018.  

3. Untuk menguji dan menganalisis rasio sales growth berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2018.  

4. Untuk menguji dan menganalisis rasio leverage berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2018.  
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5. Untuk menguji dan menganalisis rasio keahlian keuangan komite audit 

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2018.  

1.5 Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak 

sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan peneliti ini adalah : 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi financial distress yang terjadi dalam perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam membuat kebijakan dan 

mengambil keputusan dari informasi yang dihasilkan agar terhindar dari 

financial distress.  

3. Bagi Investor 

Penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan 

dan mengambil keputusan tentang sekuritas yang dimilikinya.  

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai laba, 

arus kas, sales growth, leverage , keahlian keuangan komite audit dan 

financial distress. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti lain yang mempunyai keterkaitan dengan fenomena tersebut.  

 

 


