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BAB  I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan 

yang sering terjadi di dalam era  globalisasi saat ini. Perekonomian Indonesia 

yang sering mengalami pasang surut memberikan dampak yang tidak 

menguntungkan, terutama pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Krisis 

ekonomi mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan 

ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar 

mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia, memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, 

khususnya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak dapat bertahan 

dari dampak krisis. Perusahaan yang tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi 

hal ini, maka akan mengalami kondisi kinerja yang tidak optimal, jika dibiarkan 

secara terus-menerus maka akan berakibat pada kebangkrutan perusahaan 

tersebut. Banyaknya jumlah perusahaan yang bangkrut di Indonesia, secara tidak 

langsung akan  meningkatkan jumlah pengangguran, tindak kriminal, dan juga 

ketidakstabilan ekonomi. Hal ini membuat kegiatan ekonomi Indonesia akan 

semakin terpuruk. Penyebab krisis antara lain disebabkan oleh  beberapa faktor 

antara lain besarnya utang luar negeri, ketidakstabilan nilai tukar rupiah, 

fundamental ekonomi yang lemah, dan sebagainya. Krisis ekonomi yang 

berkepanjangan inilah yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial 

distress dan dapat  mengancam  kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 
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Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Platt & Platt, 2002). 

Kondisi perekonomian yang berfluktuatif  dapat menyebabkan kondisi keuangan 

perusahaan tidak stabil. Jika perusahaan tidak dapat mengatasi kesulitan keuangan 

yang dialaminya maka akan berakibat pada kebangkrutan. Kebangkrutan adalah 

suatu kondisi ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi  kebutuhan 

pendanaan dalam menjalankan usahanya. Iramani (2007) menyatakan bahwa 

financial distress berkaitan dengan kondisi insolvency. Hal ini terjadi manakala 

perusahaan mempunyai ekuitas yang negatif, dimana nilai asset lebih kecil dari 

nilai utangnya. 

Kesulitan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang 

berasal dari internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal contohnya, 

kekurangan modal kerja perusahaan, ketidakmampuan perusahaan membayar gaji 

karyawannya, tidak dapat memenuhi kewajiban pada pihak ketiga, dan 

sebagainya, sedangkan faktor eksternal seperti tingkat inflasi, kurs bunga, dan 

peraturan pemerintah. 

Perusahaan harus sigap dalam menyadari sinyal-sinyal dari financial 

distress. Oleh karena itu, analisis atau prediksi kondisi keuangan suatu perusahaan 

sangat penting bagi manajemen perusahaan. Menurut Iramani (2007) model 

analisis financial distress saat ini perlu dikembangkan dan dikaji lebih dalam lagi, 

karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini, 

diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi terjadinya 

kebangkrutan. Perusahaan memerlukan sistem peringatan dini terhadap kondisi 
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financial distress dan diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki 

kondisi tersebut demi kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas 

perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk 

mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. Kebangkrutan 

perusahaan banyak membawa dampak negatif, bukan hanya untuk perusahaan, 

tetapi juga untuk para karyawan, investor, dan pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam kegiatan operasi perusahaan.  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memprediksikan financial 

distress. Pada umumnya dalam memprediksikan  sinyal-sinyal kebangkrutan yaitu 

dengan cara menganalisis  rasio-rasio keuangan.  Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Luciana Almilia Spica dan Kristijadi (2003) yang mengkaji 

penggunaan analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi financial distress 

dengan menggunakan metode statistik logit. Hasil penelitian ini menunjukan 

variabel yang signifikan dalam prediksi kondisi financial distress antara lain, 

yaitu rasio profit margin, rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan.  

Iramani (2007) telah melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan 

dan industri relatif rasio sebagai prediktor financial distress. Alat uji yang 

digunakan peneliti yaitu metode analisis diskriminan.  Hasil dari peneltian ilmiah 

ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan secara parsial tidak dapat digunakan 

dalam memprediksikan financial distress, sedangkan industri relatif rasio secara 

parsial dapat dipergunakan untuk memprediksikan financial distress. Secara 

simultan kedua variabel secara bersama-sama dapat dipergunakan untuk 

memprediksikan financial distress. 
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Vuran (2009) telah melakukan pengujian mengenai kondisi financial 

distress dengan memperbandingkan metode analisis diskriminan dan logit selama 

dua tahun periode. Hasil pada periode tahun pertama, membuktikan ada tiga rasio 

yang signifikan yaitu rasio profitabilitas, solvabilitas dan rasio likuiditas 

sedangkan, pada hasil pada periode tahun kedua hanya rasio profitabilitas dan 

solvabilitas saja yang signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan 

bahwa di antara rasio keuangan yang digunakan dalam pengujian, diketahui 

variabel yang berasal dari rasio profitabilitas yang memiliki tingkat signifikan 

tertinggi untuk memprediksi financial distress.  

Penelitian Thai Siew Bee (2011) dalam memprediksi kegagalan 

perusahaan di Malaysia’s Emerging Market dengan menggunakan model statistik 

logit, menemukan bahwa rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan cash flow  

signifikan untuk  mengidentifikasikan kegagalan perusahaan. 

Kajian empiris selanjutnya dilakukan oleh Bhunia et al. (2011) yang telah 

melakukan riset mengenai kondisi financial distress pada perusahaan Indian. Pada 

penelitian ini, ditemukan variabel yang signifikan untuk memprediksi financial 

distress yaitu variabel cash flow to sales dan days Sales in receivable. Peneliti 

menggunakan menggunakan analsis statistik diskriminan dalam menganalis data-

data rasio keuangan. 

Temuan ilmiah lainnya mengenai prediksi financial distress pernah 

dilakukan oleh Al-Khatib dan Al-Horani (2012). Kedua peneliti melakukan 

pengujian analisis rasio keuangan dengan memperbandingkan teknik analisis 

diskriminan dan logit. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa varibael ROA 
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(Return On Asset) dan ROE (Return On Equity)  merupakan variabel yang paling 

signifikan untuk kedua model analisis tersebut dalam memprediksi kondisi 

financial distress. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui peneliti menggunakan 

metode teknik analisis yang berbeda-beda dalam memprediksi kondisi financial 

distress. Oleh karena itu, peneliti saat ini termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan memperbandingkan dua metode analisis yang berbeda untuk menguji daya 

prediksi yang lebih baik dalam memprediksi financial distress. Metode analisis 

yang digunakan peneliti yaitu Discriminant Analysis dan Logistic Regression dan 

variabel independen yang digunakan terdiri dari rasio keuangan dan industry 

relative ratios. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Perbandingan Teknik Discriminant Analysis dan 

Logistic Regression dalam Prediksi  Financial Distress Pada  Perusahaan 

Listed BEI”. 

1.2 Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian dalam hal 

ini, antara lain: 

1. Apakah rasio keuangan dan industry relative ratios dapat digunakan untuk 

mengklasifikasikan kondisi financial distress dan non financial distress 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah rasio keuangan dan industry relative ratios dapat digunakan untuk 

memprediksikan kondisi financial distress pada perusahaan yang terdaftar 

di BEI? 
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3. Seberapa besarkah tingkat akurasi klasifikasi dan prediksi antara metode 

analisis discriminant dan logistic regression  terhadap kondisi financial 

distress pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka  tujuan dari 

penelitian  ini antara lain: 

1. Untuk menguji rasio keuangan dan industry relative ratios dapat 

digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi financial distress dan non 

financial distress pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji rasio keuangan dan industry relative ratios dapat 

digunakan untuk memprediksikan  kondisi financial distress pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji besarnya tingkat akurasi klasifikasi dan prediksi antara 

metode analisis discriminant dan logistic regression terhadap kondisi 

financial distress pada  perusahaan yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya. 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik terkait dengan financial 

distress.  
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2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan model analisis dari hasil 

penelitian ini sebagai early warning system agar perusahaan dapat 

mewaspadai munculnya sinyal-sinyal financial distress dan sejak dini 

perusahaan dapat mengantisipasi hal tersebut. 

3. Bagi Investor 

Diharapkan para investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 

mempertimbangan pemberian modal pada perusahaan dengan mengetahui 

perusahaan tersebut dalam kondisi financial distress atau non financial 

distress. 

4. Bagi Kreditor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan para kreditor untuk 

mempertimbangkan pemberian pinjaman pada perusahaan dengan 

mengetahui perusahaan tersebut dalam kondisi financial distress atau non 

financial distress. 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Pada bagian ini akan dituliskan sistematika penulisan skripsi dari bab 1 

sampai dengan bab 5, yaitu sebagai berikut: 

Bab I :   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan penelitian. 
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Bab II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

rujukan penelitian saat ini, landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian sekarang, kerangka penelitian serta hipotesis penelitian. 

Bab III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

Bab IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, serta analisis data dari hasil 

pengujian yang dilakukan. Analisis data terdiri dari statistik deskriptif, 

pengujian hipotesis, dan analisis pembahasan. 

Bab V  :  PENUTUP 

Pada bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dari hasil akhir dari 

analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran yang terkait dengan 

hasil penelitian. 

 


