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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya tujuan didirikannnya perusahaan adalah untuk menciptakan 

kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Maka 

dari itu, pihak manajemen harus dapat menghasilkan keuntungan yang optimal 

dan pengendalian yang seksama terhadap kegiatan operasional, terutama yang 

berkaitan dengan keuangan perusahaan. Dengan harapan perusahaan 

menghasilkan keuntungan sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam 

jangka panjang yang tak terbatas serta terciptanya kondisi perusahaan yang sehat.  

Kondisi perusahaan yang sehat akan selalu menjadi idaman pemegang 

saham dan manajemen perusahaan. Namun ada saat – saat tertentu perusahaan 

tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kemungkinan mengalami kesulitan 

keuangan seperti kesulitan likuiditas dalam pembayaran operasional perusahaan. 

Apabila keadaan tersebut tidak diatasi dalam waktu cepat akan berdampak pada 

kesulitan solvabilitas yang berujung pada  kebangkrutan perusahaan. 

Ada dua macam kegagalan yang akan menyebabkan terjadinya 

kebangkrutan, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan 

ekonomi suatu perusahaan dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara 

pendapatan dengan pengeluaran. Kegagalan ekonomi juga dapat disebabkan oleh 

biaya modal perusahaan yang lebih besar dari tingkat laba atas biaya historis 
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investasi. Sementara itu, sebuah perusahaan dikategorikan bangkrut keuangannya 

jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh 

tempo, meskipun total aktiva melebihi kewajibannya.  

Sehubungan dengan kebangkrutan yang merupakan persoalan serius dan 

memakan biaya, perlu adanya early warning system yang bisa mendeteksi potensi 

kebangkrutan sejak awal sehingga manajemen akan sangat terbantu. Manajemen 

bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sedini mungkin untuk 

menghindari kebangkrutan, salah satunya yaitu dengan menganalisis laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi 

penting disamping informasi lainnya seperti informasi industri, pangsa pasar 

perusahaan, kondisi perekonomian, kualitas manajemen dan lain- lain. Laporan 

keuangan tersebut menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.   

Analisis keuangan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu alat 

analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan. Analisis keuangan ini bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan keuangan perusahaan 

selama periode waktu tertentu. Dengan mengadakan analisis keuangan terhadap 

data keuangan perusahaan antara laporan posisi keuangn dan laporan laba rugi, 

akan dapat mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dan dapat diketahui 

hasil-hasil keuangan atau operasi yang telah dicapai diwaktu lalu dan waktu yang 

sedang berjalan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan dari tahun ke 
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tahun, dapat diketahui kelemahan- kelemahan suatu perusahaan serta hasil yang 

diperoleh. 

 Sektor textile dan garment cukup menarik untuk dijadikan obyek 

penelitian karena sektor ini merupakan salah satu sektor strategis yang terus 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional, diantaranya 

sebagai penyumbang devisa ekspor non migas, penyerapan tenaga kerja, dan 

pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, dengan adanya globalisasi 

perdagangan dunia, dampak yang sangat dirasakan adalah tantangan pada 

kemampuan daya saing industri nasional pada pasar global.  

Oleh karena itu, adanya perjanjian kerjasama perdagangan dan perjanjian 

kerjasama lainnya dengan negara lain membuat persaingan dagang menjadi ketat, 

hal ini diharapkan menjadi tantangan yang harus disikapi secara cermat oleh para 

pelaku usaha nasional yang menuntut adanya kemampuan untuk melakukan 

efisiensi di bidang produksi dan pemasaran, serta memberi nilai positif berupa 

akses pasar, akses teknologi, investasi, dan peningkatan sumber daya manusia. 

Produk lokal harus mempertahankan kualitasnya dengan menekan biaya serendah 

mungkin agar mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri, karena produk 

luar negeri ditawarkan dengan harga yang relatif rendah. Perusahaan harus 

mempunyai keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dan tetap survive.  

Berbagai kondisi tersebut di atas akhirnya akan memperburuk kondisi 

perusahaan textile dan garment yang tidak tertutup kemungkinan akan mengalami 

kebangkrutan dalam usahanya, meskipun sebelumnya kita ketahui sektor industri 

textile dan garment cukup memiliki pangsa pasar yang bagus di dalam negeri. 
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Salah satu indikator yang dapat kita gunakan untuk melihat perusahaan 

akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang atau bahkan bangkrut, 

adalah dengan memprediksi financial distress. Financial distress dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan ICR (interest Coverage Ratio) yang mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Warhadni (2006), Tifani Vota (2010), 

dan Hera Khaerunnisa (2011). Penelitian tersebut mendefinisikan bahwa 

perusahaan yang mengalami indikasi financial distress adalah perusahaan yang 

mempunyai ICR kurang dari 1. Berikut merupakan ICR yang dihasilkan 

perusahaan textile dan garment go-public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 

2014 : 

Gambar 1.1 

Data Interest Coverage Ratio pada Perusahaan textile dan garment go-public 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan industri textile 

dan garment memiliki ICR kurang dari 1. Semakin tinggi rasio maka semakin 

besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga, begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa banyak perusahaan yang 
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terindikasi mengalami kesulitan keuangan. Apabila keadaan ini terus-menerus 

terjadi maka kelangsungan usaha akan terganggu dan salah satu penyebabnya 

dikarenakan menurunnya laba perusahaan secara signifikan. Dibawah ini adalah 

data laba yang diperoleh perusahaan textile dan garment go-public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012 - 2014 : 

Tabel 1.1 

Laba Perusahaan Textile dan Garment go-public di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2012 - 2014 

No 
Kode 

Perusahaan 
2012 2013 2014 

1 ADMG  Rp  105,049,977,310   Rp      (7,459,460,787)  Rp   (304,853,619,920) 

2 ARGO  Rp (138,823,526,000)  Rp        5,061,665,085   Rp   (377,353,678,680) 

3 CNTX  Rp   (35,220,963,640)  Rp      (1,381,952,253)  Rp         3,554,307,040  

4 ERTX  Rp      6,361,022,700   Rp        8,751,007,227   Rp       27,970,071,120  

5 ESTI  Rp   (45,126,573,190)  Rp    (81,307,943,400)  Rp     (79,484,745,560) 

6 HDTX  Rp      3,102,049,511   Rp  (218,654,504,263)  Rp   (105,481,256,786) 

7 INDR  Rp      9,313,921,590   Rp        9,388,199,391   Rp       84,117,364,240  

8 MYTX  Rp (126,172,495,055)  Rp    (49,787,000,000)  Rp(1,528,271,000,000) 

9 PBRX  Rp    90,413,144,580   Rp    127,847,495,640   Rp     125,427,942,080  

10 POLY  Rp  310,588,902,370   Rp  (366,424,876,959)  Rp   (994,406,551,920) 

11 RICY  Rp    16,978,453,067   Rp        8,720,546,989   Rp       15,111,531,641  

12 SSTM  Rp   (14,137,186,803)  Rp    (13,228,135,718)  Rp     (12,840,297,828) 

13 STAR  Rp         920,838,273   Rp           569,455,861   Rp            348,916,778  

14 TFCO  Rp    78,187,935,730   Rp  (114,601,989,687)  Rp     (57,460,770,520) 

15 UNIT  Rp         352,726,678   Rp           831,855,726   Rp            396,296,296  

 Keuntungan atau laba merupakan sarana yang penting untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, makin tinggi laba yang 

diperoleh diharapkan perusahaan akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan 

berkembang, tangguh menghadapi persaingan serta terhindar dari kesulitan 

keuangan (Financial distress). 

Menurut Rayenda dalam Andre (2013), financial distress terjadi karena 

perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan 
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sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian 

bersih untuk tahun yang berjalan. Kondisi tersebut mengindikasikan suatu 

perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang pada 

akhirnya jika perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut, maka 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan. 

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu perusahaan. 

Model financial distress perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi 

financial distress perusahaan sejak dini, perusahaan diharapkan dapat melakukan 

tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada 

kebangkrutan. Financial distress dapat diukur melalui laporan keuangan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan (Mas’ud dan Srengga, 2013:139-140). 

Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk memprediksi kesulitan 

keuangan atau financial distress perusahaan secara umum adalah rasio keuangan. 

Menurut Irham Fahmi (2012:120), rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, 

rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio 

nilai pasar. Namun dalam dalam penelitian terdahulu yang paling dominan 

dikaitkan dengan financial distress yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan 

rasio leverage. Menurut Jumingan (2011:123), rasio likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar 

(current ratio). Current ratio digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya.  
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Selain rasio likuiditas, rasio leverage juga dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi terjadinya financial distress. Menurut Kasmir 

(2014:151), rasio leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang, atau untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio leverage dapat diukur 

menggunakan rasio utang (debt to equity ratio), yaitu rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas.  

Rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress. Menurut Hanafi (2012:157), rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dicerminkan dalam Return On 

Asset (ROA). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset. Menurut 

Wahyu dalam Andre (2013), profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Efektivitas dari penggunaan aset 

perusahaan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka 

perusahaan akan memperoleh penghematan dan memiliki kecukupan dana untuk 

menjalankan usahanya. Berdasarkan adanya kecukupan dana maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress di masa yang akan datang akan menjadi 

lebih kecil.  
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Penelitian tentang prediksi kebangkrutan suatu perusahaan sudah banyak 

dilakukan sebelumnya. Peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai 

pengaruh profitabiltas, likuiditas, dan leverage untuk memprediksi financial 

distress pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan peneliti-peneliti sebelumnya 

menunjukkan hasil yang bertentangan dan ada variabel lain yang diduga 

mempengaruhi kondisi financial distress. Hidayat (2013) menyatakan bahwa  

likuiditas dan leverage memiliki kemampuan dalam memprediksi kondisi 

financial distress sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Andre (2013), profitabilitas dan leverage 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi financial distress 

sedangkan likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi 

kondisi financial distress.  

Berdasarkan uraian di atas dan pentingnya financial distress diketahui dari 

awal agar tindakan perbaikan dapat dilakukan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Leverage Dalam Memprediksi Financial distress pada Perusahaan Textile 

dan Garment yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016”.   

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

  1.2.1 Identifikasi Masalah 

    Dari latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut:  
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1. Banyaknya perusahaan Textile dan Garment yang mengalami 

kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan dilikuidasi atau 

delisted dari Bursa Efek Indonesia. 

2. Adanya perkembangan persaingan perusahaan industri yang 

semakin ketat menyebabkan biaya yang dikeluarkan perusahaan 

semakin besar dan menyebabkan semakin meningkatnya financial 

distress perusahaan. 

3. Hasil penelitian tentang analisis rasio keuangan terhadap financial 

distress perusahaan yang selama ini belum konsisten. 

4. Dari tahun 2012-2014 jumlah perusahaan yang memiliki laba 

negatif semakin bertambah. 

5. Banyaknya produk bekas yang masuk ke Indonesia dari luar negeri 

baik legal maupun ilegal. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan Textile dan Garment yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan Textile dan Garment yang Terdaftar di BEI Tahun 

2012-2016? 

3. Bagaimana pengaruh leverage dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan Textile dan Garment yang Terdaftar di BEI Tahun 

2012-2016? 
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4. Bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage dalam 

memprediksi financial distress pada perusahaan Textile dan Garment 

yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris:  

1. Pengaruh likuiditas perusahaan dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan Textile dan Garment yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2016. 

2. Pengaruh financial leverage perusahaan dalam memprediksi 

financial distress pada perusahaan Textile dan Garment yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

3. Pengaruh profitabilitas perusahaan dalam memprediksi financial 

distress pada perusahaan Textile dan Garment yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2016. 

4. Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage perusahaan dalam 

memprediksi financial distress pada perusahaan Textile dan 

Garment yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui 
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tentang pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas dan leverage dalam 

memprediksi kondisi financial distress sehingga perusahaan dapat 

mengambil kebijakan untuk melakukan tindakan perbaikan ataupun 

pencegahan.  

2. Bagi Pihak Eksternal  

Memberikan pemahaman tentang kondisi financial distress suatu 

perusahaan untuk membantu pihak eksternal seperti investor dan 

kreditor dalam pengambilan keputusan. 

3. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai kondisi financial distress suatu perusahaan serta dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 


