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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 Perusahaan yang baru berdiri maupun akan meningkatkan usahanya selalu 

membutuhkan modal yang banyak. Alternatif yang bisa dipilih oleh perusahan untuk 

mendapatkan modal tambahan tersebut yaitu dengan cara listing di dalam bursa efek. 

Dimana bursa efek memberikan banyak fasilitas dan pelayanan atas perdagangan 

komoditas, sedangkan pihak emiten wajib memenuhi kewajiban finansial, 

administratif, dan keterbukaan. Adanya sifat hubungan tersebut, maka salah satu  

pihak dapat memutuskan hubungan setiap saat, jika pihak bursa efek menilai bahwa 

emiten yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria untuk tetap dipertahankan. 

Bursa dapat melakukan delisting terhadap perusahaan tersebut dan segera mencari 

tempat lain untuk perdagangan komoditasnya.  

 Menurut aturan delisting yang ditetapkan oleh bursa sebagaimana tertulis 

dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-

00389/BEI/06-2009 tentang Penghapusan Pencatatan ( Delisting ) SPEI pasal VIII.1, 

Delisting suatu SPEI dari daftar efek yang tercatat di Bursa dapat terjadi karena 

permohonan delisting SPEI yang diajukan oleh perusahaan sponsor dan yang kedua 

adalah di delisting oleh Bursa. Akibat delisting, para pemegang saham akan 

kehilangan tempat untuk memperdagangkan saham yang dimilikinya. Karena itu, 

saham yang dimiliki akan mengalami penurunan likuiditas, penurunan harga, dan bisa 
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juga penurunan terhadap citra perusahaan sehingga dapat menyebabkan tingkat 

keuangan perusahaan menurun dan mengalami financial distress. Maka dari itu dalam 

berbisnis perusahaan harus menjaga kualitas perdagangan di bursa efek agar tidak 

mengalami financial distress.  

 Menurut Iramani (2007) Financial distress adalah suatu kondisi dimana 

perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) 

dalam Iramani (2007), Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan 

kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.  

Menurut Luciana dan Kristijadi (2003), Financial distress terjadi sebelum 

kebangkrutan. Model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan 

mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat 

dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada 

kebangkrutan.  Financial distress dapat diprediksi dengan cara menganalisa laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dimana laporan keuangan merupakan 

salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Agar informasi yang tersaji menjadi lebih 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan, data keuangan harus dikonversi menjadi 

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis (Luciana Spica dan 

Emanuel Kristijadi : 2003). Informasi yang dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh 
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berbagai pihak baik ekstern maupun intern perusahaan diantaranya, pemegang saham, 

investor, manajer, kreditor, masyarakat dan pemerintah.  

Maka dari itu perusahaan harus teliti dan cermat dalam menyusun laporan 

keuangan. Analisis yang paling sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan merupakan cara analisa laporan keuangan menggunakan 

perhitungan rasio-rasio dari tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas 

maupun tingkat pasar untuk mengetahui gambaran tingkat kinerja keuangan 

perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut selama kurun 

waktu tertentu. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk dapat membuktikan rasio 

keuangan digunakan untuk memprediksi financial distress, salah satu diantaranya 

adalah  penelitian Luciana Spica Almalia dan kristiadji (2003), dimana pada 

penelitian ini dapat diketahui bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi financial distress suatu perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut rasio 

keuangan yang paling dominan dalam menentukan financial distress suatu 

perusahaan adalah rasio profit margin (laba bersih dibagi penjualan), rasio financial 

leverage (hutang lancar dibagi dengan total aktiva), rasio likuiditas (aktiva lancar 

dibagi dengan hutang lancar), dan rasio pertumbuhan (laba bersih dibagi dengan total 

aktiva). 

Menurut Iramani (2007), informasi bahwa sebuah perusahaan akan 

mengalami financial distress sangat bermanfaat karena: 1) dapat memacu tindakan 

manajerial untuk mencegah permasalahan sebelum terjadi kebangkrutan, 2) pihak 
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manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar perusahaan lebih 

mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik, 3) 

memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan 

datang. Contoh kasus kesulitan keuangan yang gagal untuk diselamatkan terjadi pada 

salah satu jenis perusahaan manufaktur yaitu Grup Texmaco Jaya. Pada tanggal 5 

September 2008, Bursa Efek Indonesia melakukan delisting pada PT Texmaco Jaya 

dengan alasan perusahaan mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara financial atau secara 

hukum, dan tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan memadai (Bursa Efek 

Indonesia: Lembar Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek Nomor Peng-

004/BEI.PSR/DEL/09-2008 tanggal 5 September 2008). Keputusan ini efektif 

berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2008.  

Seperti diketahui, untuk menyelamatkan Texmaco dari kebangkrutan, 

pemerintah sesungguhnya telah memberi banyak bantuan dan kelonggaran kepada 

kelompok usaha ini. Texmaco bahkan merupakan program restrukturisasi aset tebesar 

di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Prosesnya sudah dimulai sejak 

Oktober 2000 lalu. Saat itu, BPPN dan Sinivasan sepakat membentuk dua perusahaan 

induk baru (Newco) Texmaco, yakni PT Bina Prima Perdana (tekstil) dan PT Jaya 

Perkasa Engineering (rekayasa permesinan). Kedua perusahaan induk ini menerima 

pengalihan utang dan aset-aset Texmaco. Sebagai gantinya, Newco menerbitkan 

exchangeable bond yang nilainya setara dengan utangnya sebesar Rp 29,04 triliun. 
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Dengan pola restrukturisasi ini, Texmaco diberi kelonggaran untuk mencicil utangnya 

selama 11 tahun. Keringanan lainnya, utang pokoknya baru harus dibayarkan pada 

tahun kedelapan. Masalahnya kemudian, Texmaco tidak bisa memenuhi 

komitmennya. Bunga surat utang pertama yang jatuh tempo pada 18 Agustus 2003 

senilai Rp 139 miliar tak mampu dibayarnya (Tempo Interaktif, 2004).  

Penelitian ini bertujuan sebagai pengembangan penelitian-penelitian terdahulu 

dengan harapan penelitian ini dapat memberikan gambaran terbaru sesuai kondisi 

pada periode penelitian ini mengenai prediksi financial distress dimana kondisi 

financial distresss ini dapat berujung delistednya sebuah perusahaan. Yang mana 

financial distress perusahaan itu disebabkan karena kurangnya memanajemen tingkat 

keuangan perusahaan dengan baik, Maka dari itu perusahaan memerlukan adanya 

analisis terhadap laporan keuangannya agar tidak terjadi adanya financial distress. 

Dimana perusahaan delisted pada penelitian ini adalah perusahaan yang terindikasi 

mengalami laba operasi negatif ,EPS negatif, dan tidak melakukan pembayaran 

deviden.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan menggambil topik 

“ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI PREDIKTOR KONDISI FINANCIAL 

DISTRESS PERUSAHAAN YANG DELISTED DARI BURSA EFEK 

INDONESIA”.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

ingin dicoba dijawab dalam penelitian ini adalah rasio keuangan apa sajakah yang 

dapat digunakan sebagai prediktor financial distress perusahaan yang delisted dari 

Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan rasio keuangan sebagai 

prediktor kondisi financial distress perusahaan yang dinilai dari tingkat likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas maupun tingkat pasar.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk berivenstasi dalam 

perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat mengetahui kondisi tingkat 

kinerja keuangan perusahaan sebelum terjadi kebangkrutan (financial distress) 

dan diharapkan dapat mengantisipasi kondisi yang mengarah pada 

kebangkrutan tersebut. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penelitian 

berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan penelitian. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan dan penerapan ilmu 

yang telah ditempuh oleh penulis di jenjang perguruan tinggi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini dibagi ke dalam beberapa bab yang disusun secara 

sistematis dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan landasan teori yang menjadi 

dasar dari judul penelitian, antara lain penelitian terdahulu, pengertian 

financial distress, jenis – jenis laporan keuangan, dan hipotesis terhadap 

permasalahan yang diajukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan untuk 

penelitian ini, yang terdiri dari identifikasi variabel, definisi operasional 
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dan pengukuran variabel, teknik sampling, data, metode pengumpulan data 

dan teknik analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data 

yang  meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis serta pembahasan 

dari hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

penelitian dan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




