
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampai dengan bulan September 2008, perekonomian Indonesia masih 

menunjukkan sejumlah ketahanan terhadap krisis global. Perekonomian melemah, namun 

performanya lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Namun pada akhir 

kuartal 2008, gambaran makro menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mulai merosot 

karena dampak krisis global. Penyebaran dampak yang paling luas terjadi melalui sektor 

ekspor dengan turunnya permintaan dan jatuhnya harga-harga beberapa komoditi seperti 

minyak mentah, karet dan produk-produk karet, lemak dan minyak hewani/nabati (minyak 

sawit), kopi, dan cokelat. Sektor-sektor yang memperoleh keuntungan dari krisis moneter 

tahun 1997-1998 lebih menurun akibat krisis global di tahun 2008-2009.  

Menurunnya pertumbuhan PDB dari ekspor dimulai pada kuartal ketiga tahun 

2008. Nilai ekspor di kuartal terakhir tahun 2008 menunjukkan tren penurunan seiring 

dengan merosotnya nilai ekspor dari sebesar AS$12,4 triliun menjadi sebesar AS$9,7 triliun 

(BPS, 2008). Penurunan terbesar dalam pertumbuhan sektoral terjadi di industri-industri 

manufaktur (tekstil-kulit-alas kaki, kayu, dan produk-produk kayu) dan perdagangan, hotel, 

dan restoran-restoran (perdagangan ritel dan besar). Pertumbuhan sektor-sektor tersebut 

menurun sampai ke titik yang terendahnya pada pertengahan/kuartal ke-3 tahun 2009 

(Bapennas & BPS, 2010) 

Penurunan berbagai sektor, termasuk sektor industri manufaktur dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian Indonesia saat itu yang dampaknya sampai pada kinerja keuangan  

perusahan-perusahan termasuk sektor manufaktur. Memburuknya kondisi ekonomi 

membuat banyak perusahan dilikuidasi karena ketidakmampuan perusahan-perusahan 

tersebut untuk keluar dari kesulitan keuangan. Untuk mengetahui kesulitan keuangan yang 

dialami oleh suatu perusahan, maka laporan keuangan menjadi penting untuk dianalisis. 

Analisis laporan keuangan sangat berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan 



terutama berhubungan dengan kinerja dan kondisi keuangan perusahan karena melalui 

analisis laporan keuangan dapat diketahui baik atau memburuknya keuangan perusahan. 

Memburuknya kondisi keuangan ditandai dengan kesulitan keungangan atau dikenal 

dengan istilah Financial Distress. 

Financial distress merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam 

kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan perusahaan atau 

insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai kegagalan keuangan dan 

kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan (Dwijayanti,2010). 

Menurut Rahmat (2015)Financial distress merupakan suatu kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain 

financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Terutama perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI), yang memiliki kualifikasi saham yang telah memenuhi prinsip syariah. Melalui review 

dan screeningyang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) setiap enam (6) bulan sekali, di bulan Mei dan November. 

Kemudian pada bulan berikutnya dilakukan data terkini yang dipublikasikan dalam Daftar 

Efek Syariah (DES) (https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/indeks-saham/). 

Islam mengatur setiap individu dan entitas (perusahaan) khususnya dalam 

memenuhi kewajiban (utang). Iqbal dan Mirakhor (2004: 43) berpendapat konsep dasar 

hukum Islam ada dua, yaitu prinsip hak milik dan komitmen terhadap perjanjian. Hukum 

dasar yang kedua, menjadi relevan dengan penelitian ini, perusahaan harus memelihara 

komitmen dengan pihak lain terutama investor dan kreditur untuk dapat memenuhi 

kewajiban. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat (QS) Al-Maidah [5]: 1. 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” Karena itu perusahaan harus 

mengantisipasi secara efektif dengan menditeksi risiko yang dapat mengganggu 

pemenuhan kewajiban.   



Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, Sehingga kemampuan untuk 

memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan dan untuk menghindari adanya potensi 

kebangkrutan. 

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu perusahaan. Dengan 

demikian model financial distress perlu di aplikasikan, karena dengan mengetahui kondisi 

financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. 

Financial distress dapat diukur melalui laporan keuangan dengan cara 

menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas 

yang bersifat teknis berdasarkan pada metode dan prosedur-prosedur yang memerlukan 

penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat dapat dicapai. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk membuat 

proyeksi tentang berbagai aspek finansial perusahaan di masa mendatang (Sodikin, 2009 : 

231). 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah 

perusahaan adalah kegunaannya untuk memprediksi kontinuitas atau kelangsungan hidup 

perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan 

pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi financial distress. 

Proyeksi aspek finansial perusahan dapat dilakukan dengan melalui analis rasio 

keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi 

kemungkinan terjadinya  financial distress adalah rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage. 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Rasio 

likuiditas yang besar menunjukkan perusahan berada dalam kondisi keuangan yang baik. 

Sebaliknya rendahnya rasio likuiditas kemungkinan menunjukan bahwa perusahan dalam 

kesulitan keuangan. Saleh dan Sudiyatno (2013)menyatakan bahwaSemakin besar 

tingkatlikuiditas perusahaan, dalam hal ini aset lancarnya, memperlihatkan semakin 



baikkemampuan perusahaan dalam memenuhikewajiban jangka pendeknya, sehingga 

dalam jangka pendek terhindar dari kemungkinanterjadinya probabilitas kebangkrutan. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan, beberapa indikator untuk mengukur profitabilitas 

adalah return on Aset (ROA) dan return on equity (ROE). ROA yang rendah menunjukkan 

kemampuan aset perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan laba, dan kondisi 

seperti ini akan mempersulit keuangan perusahaan dalam sumber pendanaan internal untuk 

investasi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya probabilitas kebangkrutan (Saleh dan 

Sudiyatno, 2013). Sedangkan return on equity (ROE) dipengaruhi oleh ROA dan tingkat 

leverage perusahan. Semakin besar ROE Menunjukan produktivitas perusahan dalam 

menggunakan ekuitas dalam menghasilkan laba. ROE yang lebih besar dari 

ROAmenunjukkan pemegang dana pinjaman menguntungkan pemegang saham. 

Rasio leverage juga dapat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan 

perusahan. Rasio laverage juga sering disebut dengan rasio solvabilitas, dimana di 

dalamnya termasuk solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Rasio 

laverage mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang 

dibiayai dari kreditur. Total debt to asset ratio (DAR) mengukur presentase dana yang 

disediakan oleh kreditur. Rasio ini memperlihatkan proporsi seluruh aset perusahaan yang 

didanai oleh hutang. Dengan kata lain menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aset. (Rahmat, 2015). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula risiko 

perusahan Karena hal ini menunjukan perusahan menggunakan dana dari kreditur yang 

lebih banyak dari total dananya. Konsekuensinya adalah pembayaran pokok dan bunya 

pinjaman akan besar. Hal ini akan berdampak pada probabilitas kesulitan keuangan 

perusahan. 

Penelitian ini akan Mengunakan beberapa rasio keuangan  yang dapat 

mempengaruhi financial distress. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk 

menguji beberapa variabel terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian 



sebelumnya telah dilakukakan oleh Hapsari (2012) dengan menggunakan variabel likuditas 

yang diproyeksikan dengan current ratio, prifitabilitas yang diproyeksikan dengan return on 

aset (ROA), dan profit margin on sales, dan variabel leverage yang diproyeksikan dengan 

current liabilitas total aset. Hasil penelitannya menunjukkan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress, return on aset (ROA), profit margin on 

sales, dancurrent liabilitas total asetberpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2017) yang menunjukan bahwa 

current ratio berpengaruh positif terhadap fiancial distress, ROA berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 

terhadap financial distres. 

Penelitian Widhiari dan Merkusiwati (2015) dalam hasil penelitannya 

mengungkapkan bahwa rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio, operating 

capacityyang diproyeksikan dengan total aset turnover, dan sales growth berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI tahun 2010-2013. Sementara itu rasio leverageyang diproyeksikan dengan 

debt ratiotidak mampu mempengaruhi kemungkinan financial distress di perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI tahun 2010-2013. Penelitiannya Tebiary (2017) dengan 

menggunakan variabel kepemilikan institusional, ROA, ROE dan sales growth. Hasilnya 

menunjukan bahwa kepemilikan institusional, sales growth dan ROE tidak berpengaruh 

terhadap fiancial distress. Sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Hasil penelitian Setiawan (2009) menunjukan bahwa likuiditas yang diukur dengan 

current ratio tidak berpengaruh terhadap fiancial distress perusahan. Likuiditas yang diukur 

dengan quick ratio berpengaruh negatif terhadap fiancial distress.Likuiditas yang diukur 

dengan cash ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress. Profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap financial distress. Financial leverage yang diukur dengan total liabilities to 

aset dan current liablities to total aset tidak berpengaruh terhadp financial distress. 

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Pratama (2016) mengenai 

financial distress pada Bank umum Syariah dengan menggunakan variabel Capital 



Edecuasy Ratio (CAR), Return on Aset (ROA), Return on Equity (ROE), Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Fiancial to Deposit Ratio (FDR). Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa CAR, ROA dan ROE berpengaruh negatif terhadap 

fianncial distress. Sedangkan BOPO dan FDR mempunyai pengaruh positif terhadap fiancial 

distress. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitannya. Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini mengacu pada variabel yang digunakan oleh Hapsari (2012) 

yaitu variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio, profitabilitas yang diukur dengan 

return on aset dan profit margin on sales dan leverage yang diukur dengan current liabilities 

total aset. Namun dalam penelitian ini variabel profitabilitas diukur dengan return on aset 

dan return on equity. Sedangkan variabel leverage diukur dengan total liabilities to total aset. 

Alasan replikasi penelitiannya Hapsari (2012) adalah untuk mengetahui apakah fenomena 

yang telah diperoleh pada penelitian Hapsari (2012) juga akan terjadi pada penelitian kali ini. 

Penelitian ini mengambil obyek dan periode pengamatan yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Penelitian Hapsari (2012) mengambil obyek di perusahan manufaktur di BEI 

dengan periode pengamatan 2007-2010. Sedangkan penelitian ini mengambil obyek pada 

perusahan manufaktur yang terindeks saham syariah dengan periode pengamatan Tahun 

2015-2019. 

Mengingat mengenai pentingnya untuk mengetahui rasio keuangan apa saja yang 

dapat mendeteksi adanya financial distress yang terjadi di suatu perusahan serta karena 

adanya kesenjangan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

memilih judul Penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Untuk Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Studi Perusahan Manufaktur Yang Terindeks Saham Syariah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: 



1. Apakah likuiditas yang di ukur dengan current ratio berpengaruh dalam memprediksi 

kondisi  financial distress ? 

2. Apakah llikunditas yang di ukur dengan quick ratio berpengaruh tdalam memprediksi 

kondisi financial distress ? 

3. Apakah profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress ? 

4. Apakah profitabilitas yang di ukur dengan Return On Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress ? 

5. Apakah leverage yang di ukur Debt To Aseets berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress ? 

 

1.3 Tujuan Penielitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas yang di ukur dengan current ratio terhadap 

kondisi  financial distress 

2. Untuk menganalisis likuiditas yang di ukur dengan quick ratio berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress 

3. Untuk menganalisis profitabilitas yang di ukur dengan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress 

4. Untuk menganalisis profitabilitas yang di ukur dengan Return On Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress 

5. Untuk menganalisis leverage yang di ukur total liabilities to total aset berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitia ini diharapaka dapat memberikan manfaat sebagai   berikut: 

1. Manfaat Teoretis  



Dapat berkontribusi untuk mengembangkan konsep financial distressdangan 

Menggunakan Faktor- Faktor likuiditas, profitabilitas, dan leverage sesuai variabel  

yang pengaruh (variabel X ) 

2. Manfaat Kebijakan  

1. Memberikan informasi pada manejemen perusahan untuk pengambilan kebijakan 

terkait dengan kondisi financial distress. 

2. Memberikan informasi kepada investor terkait dengan kemungkinan financial 

distress yang dialami oleh perusahan sehingga dapat mengambil kebijakan yang 

tepat atas keputusan berinvestasi. 

3. Memberikan informasi kepada kreditor terkait dengan kemungkinan financial 

distress yang dialami oleh perusahan sehingga dapat mengambil kebijakan yang 

tepat atas keputusan pemberian kredit. 

3. Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa akuntansi dan pembaca umumnya, hasil penelitian ini secara 

praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terrhadap pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan financial distress. 

2. Dapat dijadikan sebagai referensi  penelitian-penelitian selanjutnya mengenai 

kondisi financial distress. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


