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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semua perusahaan secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh 

terhadap perekembangan perekonomian. Semakin banyak perusahaan yang 

muncul, maju dan berkembang maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, contohnya adalah banyaknya lapangan 

pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran akibat dari banyaknya 

penguasaha baru yang mendirikan perusahaan. Dengan tingginya penyerapan 

tenaga kerja maka otomatis pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat juga 

bisa ikut membaik. Dengan demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa andil yang 

diberikan dari perusahaan - perusahaan tersebut cukup besar. Namun ditengah 

kemunculan berbagai perusahaan-perusahan tersebut terdapat salah satu hal yang 

cukup menghambat pertumbuhannya yaitu fenomena kebangkrutan atau Financial 

Distress yang banyak membuat para pengusaha tersebut ingin menjadi enggan 

untuk memulai suatu usaha atau mendirikan suatu perusahaan. Hal ini tentu menjadi 

suatu masalah yang perlu diperhatikan agar dapat membuahkan suatu solusi. 

Fenomena yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah delisting beberapa 

perusahaan yang terindikasi financial distress dari Bursa Efek Indonesia (BEI).



2 
 

 

Delisting adalah apabila saham yang tercatat di Bursa mengalami penurunan 

kriteria sehingga tidak memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut 

dapat dikeluarkan dari pencatatan di Bursa (Permana,dkk, 2017). Salah satu 

perusahaan yang didelisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT. Sekawan 

Intipratama Tbk. (SIAP) (search.bisnis.com). BEI memutuskan untuk menghapus 

pencatatan saham atau delisting milik PT. Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) pada 

17 Juni 2019. Delisting terjadi jika perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa 

yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai 

perusahaan terbuka. Selain itu, delisting dilakukan jika perusahaan tercatat tidak 

dapat menunjukan indikasi pemulihan yang memadai. Jika melihat kinerja 

keuangan, laporan keuangan SIAP yang terakhir diliris adalah 2018. Pada periode 

itu, SIAP mencatat kerugian senilai Rp 15,3 M. Nilai kerugian itu lebih besar 

ketimbang 2017 yang senilai Rp 10,58 M. Delisting juga dialami oleh emiten kertas 

PT. Dwi Aneka Jaya (DAJK) Tbk (search.bisnis.com). Bisnis mencatat Dwi Aneka 

Jaya Kemasindo dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 

november 2018. Tuntutan pailit tersebut datang dari PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. yang menilai kepailitan debiturnya merupakan satu-satunya jalan untuk 

mendapatkan kepailitan utang. Bank Mandiri memegang tagihan sebesar Rp 425,27 

M. 

Menurut Plat dan Plat (Fahmi, 2014:93) mendefinisikan Financial distress 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau likuidasi. Financial Distress dimulai dari ketidakmampuan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat 
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jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam 

kategori solvabilitas. Financial distress menjadi salah satu hal penting dikaji karena 

dengan mengkaji fenomena kebangkrutan  ini, maka diharapkan kita dapat 

mengetahui langkah-langkah yang baik dalam mengatasi  atau bahkan menghindari 

resiko kebangkrutan tersebut sedini mungkin. Sehingga dengan demikian, kajian 

tersebut akan sangat bermanfaat bagi semua perusahaan yang ada,  baik dalam 

bidang perbankan atau keuangan, perusahaan manufaktur, jasa dan lain lain. 

Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat 

memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan 

(financial distress), dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi maka ini 

bisa berakibat kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini 

dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan dari pihak internal maupun 

eksternal. 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan laba. Laporan laba rugi 

disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam 

suatu periode waktu tertentu (Wahyuningtyas, 2010). Dengan kata lain, laporan 

laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam 

upaya mencapai tujuannya. Hasil operasi perusahaan diukur dengan 

membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya. Apabila pendapatan 

lebih besar daripada biaya maka dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba dan 

bila terjadi sebaliknya maka perusahaan mengalami rugi. 

Salah satu kegunaan dari informasi laba yaitu untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam pembagian deviden kepada para investor. Laba bersih suatu 
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perusahaan digunakan sebagai dasar pembagian deviden kepada investornya. 

Jika laba bersih yang diperoleh perusahaan sedikit atau bahkan mengalami rugi 

maka pihak investor tidak akan mendapatkan deviden. Hal ini jika terjadi 

berturut-turut akan mengakibatkan para investor menarik investasinya karena 

mereka menganggap perusahaan tersebut mengalami kondisi permasalahan 

keuangan atau financial distress. Kondisi ini ditakutkan akan terus menerus 

terjadi yang nantinya akan berakhir pada kondisi kebangkrutan. Dengan kondisi 

demikian maka laba dapat dijadikan indikator oleh pihak investor untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Atas dasar ini peneliti ingin 

membuktikan secara empiris mengenai kemampuan informasi laba dalam 

memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan.  

Disamping itu, arus kas juga merupakan laporan yang memberikan 

informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

periode waktu tertentu (Wahyuningtyas, 2010). Setiap perusahaan dalam 

menjalankan operasi usahanya akan mengalami arus masuk kas (cash inflows) 

dan arus keluar (cash outflows). Apabila arus kas yang masuk lebih besar 

daripada arus kas yang keluar maka hal ini akan menunjukkan positive cash 

flows, sebaliknya apabila arus kas masuk lebih sedikit daripada arus kas keluar 

maka akan tejadi negative cash flows.   

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 
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bernilai kecil, maka kreditor tidak mendapatkan keyakinan atas kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus, 

menerus, kreditor tidak akan mempercayakan kreditnya kembali kepada perusahaan 

karena perusahaan dianggap mengalami permasalahan keuangan atau financial 

distress. Dengan kondisi demikian maka arus kas dapat dijadikan indikator oleh 

pihak kreditor untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Atas dasar ini 

peneliti ingin membuktikan secara empiris mengenai kemampuan informasi arus 

kas dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan.  

 

Tabel 1.1 

Penelitian terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Fanny 

Nailufar, 

Sufitrayati 

dan 

Badaruddin 

(2018) 

Pengaruh Laba dan Arus 

Kas Terhadap Kondisi 

Financial Distress Pada 

Perusahaan Non Bank 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 

Laba dan arus kas memiliki pengaruh 

dalam memprediksi kondisi financial 

distress yang terjadi pada seluruh 

perusahaan bukan bank periode 2010-

2014. 

Imam 

Mas’ud dan 

Reva 

Maymi 

Srengga 

Analisis Rasio 

Keuangan untuk 

Memprediksi Kondisi 

Financial Distress 

Perusahaan Manufaktur 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. Profitabilitas 

berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress. Financial leverage tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial 
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yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

distress. Arus kas dari aktivitas operasi 

berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress. 

 

Amir Saleh 

dan 

Bambang 

Sudiyatno 

(2013) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan untuk 

Memprediksi 

Profitabilitas 

Kebangkrutan Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar Di Bursa 

Efek 

Current Ratio, Total Asset Turnover 

Ratio,  tidak dapat memprediksi 

terjadinya probability kebangkrutan 

pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan Debt Ratio, Return On 

Asset dan Return On Equity dapat 

memprediksi terjadinya probabilitas 

kebangkrutan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Laba dan Arus Kas 

Terhadap Kondisi  Financial Distress”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Persaingan perusahaan yang semakin ketat menyebabkan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba kurang maksimal. 

2. Banyaknya perusahaan yang didelisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Perusahaan kurang bisa mengatur arus kas. 

4. Perusahaan mengalami kerugian secara berturut-turut. 

5. Banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga 

perusahaan dilikuidasi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh laba terhadap kondisi Financial Distress ? 

2. Bagaimana pengaruh arus kas terhadap kondisi Financial Distress ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara laba dan arus kas terhadap kondisi 

Financial Distress ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh laba terhadap kondisi Financial Distress 

perusahaan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap kondisi Financial Distress 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan laba dan arus kas terhadap 

kondisi Financial Distress. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

memperluas wawasan bagi ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi dalam 

mengelola laporan keuangan, yang dalam penelitian ini ditujukan kepada 

prediksi terhadap kondisi financial distress.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai pengembangan kemampuan dalam penelitian dan penerapan 

teori yang diterima selama masa perkuliahan dan menambah wawasan 

tentang pengaruh laba dan arus kas terhadap kondisi Financial Distress. 

b. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak menajemen perusahaan untuk mengetahui 

pengaruh laba dan arus kas terhadap kondisi Financial Distress sehingga 

perusahaan dapat mengambil tindakan dalam perbaikan atau pencegahan. 

c. Bagi pihak eksternal 
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana 

memprediksi Financial Distress dan membantu dalam pengambilan keputusan. 

keputusan. 

 


