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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat 

beberapa tahun terakhir. Kemajuan yang sangat pesat tersebut disebabkan oleh 

semakin meluasnya globalisasi di seluruh dunia. Namun dalam  

perkembangannya, ada beberapa dampak buruk yang dirasakan akibat meluasnya 

globalisasi. Globalisasi tidak selalu memberi dampak yang positif, namun juga 

memberi dampak  negatif pada bidang ekonomi dunia khususnya.  

Krisis ekonomi pada tahun 2008 yang bersumber dari Amerika Serikat 

banyak berpengaruh pada berbagai negara di dunia yang mengakibatkan krisis 

ekonomi global. Krisis ekonomi global yang terjadi berdampak pada perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagian besar negara di seluruh dunia mengalami 

kemunduran dan bencana keuangan karena pecahnya krisis global tersebut. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang tak luput dari dari goncangan krisis 

global ini. 

Krisis ekonomi global yang melanda Indonesia membuat kondisi 

perekonomian Indonesia semakin merosot dan berdampak pada kehidupan 

ekonomi Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan sehingga tidak dapat melunasi kewajiban keuangannya yang sudah jatuh 

tempo. Dampak atas terjadinya krisis keuangan tersebut adalah terdapat beberapa 
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perusahaan yang didelisting dari Bursa Efek Indonesia. Dampak yang ditimbulkan 

berlangsung cukup lama sejak terjadinya krisis global tersebut. Hingga tahun 

2014, lebih dari 20 perusahaan telah didelisting dari Bursa Efek Indonesia. 

Ditambah dengan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada tahun 

2015 yang juga membuat banyak perusahaan mengalami penurunan kinerja 

keuangan. Jika penurunan kinerja tersebut terjadi terus-menerus, maka delisting 

oleh Bursa Efek Indonesia juga akan terus berkelanjutan. Delisting perusahaan 

oleh Bursa Efek Indonesia terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor 

saham perusahaan itu sendiri serta kinerja perusahaan.Dengan hasil kinerja yang 

terus menurun, Bursa Efek Indonesia menganggap bahwa perusahaan sedang 

dalam keadaan yang tidak stabil.Perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami 

masalah kesulitan keuangan atau financial distress. 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan sedang 

mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi kewajiban keuangannya. Hofer 

(1980) dan Whitaker (1999) dalam Fani dan Rita (2014) mendefinisikan financial 

distress sebagai perubahan harga ekuitas. Menurut Platt dan Platt (2002) dalam 

Aminah dan Riduwan (2015), menyatakan bahwa financial distress didefinisikan 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan 

atau likuidasi. 

Financial distress jika terjadi di perusahaan akan berdampak negatif 

terhadap nilai perusahaan dan hubungan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal 

perusahaan. Lebih dari itu, kesulitan keuangan juga dapat menyebabkan 

penghentian operasi perusahaan, pengurangan produksi, tidak dibayarnya dividen, 
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pengurangan jumlah karyawan, serta berkurangnya kepercayaan pihak investor 

maupun kreditur terhadap perusahaan. 

Prediksi kondisi financial distress menjadi topik yang menarik bagi 

banyak peneliti. Penelitian ini penting untuk diteliti karena penelitian ini mampu 

untuk memprediksi kontinuitas atau kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Prediksi ini penting dilakukan oleh manajemen, agar manajemen dapat mengerti 

kondisi tersebut serta mengambil tindakan antisipasi dan perbaikan agar kondisi 

financial distress tidak terus berkembang dan perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Informasi tentang prediksi financial distress juga memberikan 

keuntungan bagi banyak pihak terutama bagi kreditur dan debitur. 

Informasi laba digunakan sebagai informasi mengenai pembagian dividen 

oleh perusahaan. Laba bersih digunakan sebagai dasar pertimbangan pembagian 

dividen kepada investor oleh perusahaan. Apabila laba bersih yang diperoleh 

perusahaan sedikit atau bahkan rugi, maka pihak investor bisa jadi tidak akan 

mendapatkan dividen. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka kemungkinan besar 

para investorakan menarik kembali investasinya dan para investor baru akan lebih 

mempertimbangkan keputusan untuk investasi di perusahaan tersebut. Hal ini 

dikarenakan karena para investor beranggapan bahwa perusahaan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan atau financial distress. 

Menurut Mamduh (20 12: 278), indikator kesulitan keuangan dapat dilihat 

dari analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan hingga laporan keuangan 

perusahaan. Kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan bisa bervariasi dari 

tingkat kesulitan likuiditas hingga kesulitan solvabilitas.Informasi arus kas juga 
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dibutuhkan para kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban-kewajibannya. Apabila arus kas perusahaan kecil, para 

kreditor akan menilai bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang kurang baik. 

Jika hal tersebut berkelanjutan, maka para kreditor tidak akan memberi kreditnya 

kembali pada perusahaan karena perusahaan dianggap sedang mengalami kondisi 

financial distress.  

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kondisi perusahaan di masa depan. Struktur kepemilikan diproyeksikan melalui 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain yang berada baik di dalam 

maupun di luar negeri. Dengan adanya kepemilikan institusional diharapkan akan 

mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap keputusan manajemen dalam 

penggunaan asset perusahaan, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya 

financial distress. Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan 

perusahaan oleh manajemen, baik direksi maupun komisaris.Semakin besar 

kepemilikan manajerial, maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen 

dalam pengelolaan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, Fanni dan Rita (2014), melakukan 

penelitian mengenai penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi kondisi 

financial distress pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model laba cukup 

kuat digunakan sebagai prediksi financial distress suatu perusahaan, sedangkan 

untuk model arus kas tidak dapat digunakan sebagai model prediksi kondisi 
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financial distress suatu perusahaan karena secara statistik hasil model arus kas 

tidak signifikan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Aminah dan Riduwan (2015) yang menguji 

manfaat laba dan arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress suatu 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2013 yang 

dipilih dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini sedikit berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanni dan Rita (2014). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa laba berpengaruh signifikan terhadap prediksi 

kondisi financial distress  pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkanarus kas berpengaruh tidak signifikan terhadap prediksi 

kondisi financial distress pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Penelitian terdahulu tentang struktur kepemilikan dilakukan oleh Safrida 

(2007) yang meneliti mengenai hubungan struktur kepemilikan, komisaris 

independen, dan kondisi  financial distress menyatakan bahwa baik kepemilikan 

institusional maupun kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kondisi financial distress. Senada dengan Safrida, penelitian yang 

dilakukan oleh Erlindasari (2012), juga berhasil membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress. Namun, kedua hasil penelitian tersebut sedikit 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Lely (2015) yang 

menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan 
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terhadap kondisi financial distress sedangkan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dilakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH LABA, ARUS KAS DAN STRUKTUR 

KEPEMILIKAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa prediksi untuk kondisi financial distress penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikin maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah laba berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah arus kas berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Apakah kepemilikan manajerialberpengaruh signifikan terhadapfinancial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

 



7 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh laba, arus kas, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerialterhadap kondisi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan oleh perusahaan agar bisa tetap 

bertahan dan sebagai bahan antisipasi agar perusahaan tidak sampai mngalami 

kondisi financial distress. 

2. Bagi investor, penelitian mengenai kondisi financial distress ini diharapkan 

dapat memberi informasi sekaligus masukan kepada para investor yang akan 

menanamkan modal mereka, apakah akan terus menanamkan modal mereka 

atau menghentikan atau membatalkan penanaman modal mereka ke dalam 

perusahaan. 

3. Bagi kreditur, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

kondisi perusahaan sehingga dapat membantu para kreditor dalam mengambil 

keputusan dalam pemberian modal kepada perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam upaya untuk mempermudah pembahasan dan penyajian dalam 

penelitian ini, sistematika penulisan proposal adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

menjelaskan tentang permasalahan atau topik penelitian, rumusan 

masalah yang menjelaskan tentang masalah yang nantinya akan 

menghasilkan jawaban melalui penelitian, tujuan penelitian yang 

menjelaskan tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang 

hal-hal yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, serta 

sistematika penulisan yang menjelaskan tentang isi dari masing-

masing bab meliputi sub bab yang akan ditulis oleh peneliti.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, landasan teori yang menjelaskan tentang teori-

teori yang mendasari penelitian, kerangka pikir  yang menggambarkan 

alur hubungan variabel yang akan diteliti berdasarkan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang rancangan penelitian yang menjelaskan 

tentang jenis penelitian yang akan dilakukan, batasan penelitian yang 

menjelaskan tentang ruang lingkup atau variabel penelitian yang akan 

digunakan, identifikasi variabel yang menjelaskan tentang variabel 

yang akan diamati, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data, serta teknik analisis data yang menjelaskan secara 

rinci tentang tahap-tahap yang akan dilakukan dalam menganalisis 

data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian yang 

dilakukan,analisis data serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat 

diberikan. 

 


