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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Terjadinya krisis finansial global membawa dampak buruk bagi perekonomian 

Indonesia. Selain krisis finansial global, dimulainya perdagangan bebas antar negara-

negara ASEAN juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  Semakin bebasnya 

perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia menyebabkan persaingan antar 

perusahaan semakin meningkat. Perusahaan yang tidak dapat bertahan menghadapi 

situasi krisis financial yang terjadi akan mengalami kegagalan yang diindikasikan 

dengan adanya kesulitan keuangan (financial distress) atau  kebangkrutan (Melisa 

Rahmawati dan Marsono, 2014). 

Salah satu dampak krisis keuangan global semakin terasa pada industtri 

manufaktur sector farmasi .Industri manufaktur farmasi Indonesia saat ini mulai 

mengalami perlambatan baik itu dalam hal produksi, penjualan maupun ekspor pada 

perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk yang sedang mengalami kesulitan 

keangan.Hal ini dibuktikan oleh nilai zscore dalam mengukur kesulitan keuangan 

perusahaan tersebut selalu rendah atau berada dibawah batas nilai cut off 1,8 yang 

artinya mengalami kesulitan keuangan. 
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 Berikut data nilai kesulitan keuangan perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma 

Tbk periode tahun 2011-2015. 

Tabel 1.1 

 Kesulitan Keuangan Perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

Tahun 2011-2015 

No. Tahun Nilai Zscore Keterangan 

1. 2011 1,15 Distress 

2. 2012 0,81 Distress 

3. 2013 0,95 Distress 

4. 2014 0,68 Distress 

5. 2015 2,22 Non Distress 

Sumber : (www.sahamok.com) 

Berdasakan tabel 1.1 memperlihatkan  perusahaan Merck Sharp Dohme 

Pharma Tbk mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2011 sampai dengan 2014. 

Kesulitan keuangan terjadi sebelum kebangkrutan, artinya apabila kesulitan keuangan 

terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan perusahaan Merck Sharp 

Dohme Pharma Tbk tersebut mengalami kepailitan. Pada tabel 1.1 nilai kesulitan 

keuangan diukur dengan menggunakan metode zscore yang dapat menjelaskan nilai 

dalam memprediksi kebangkrutan atau terjadinya kesulitan keuangan. 
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Data yang diperoleh dari finance today menjelaskan nilai kesulitan keuangan 

perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk pada tahun 2011-2014 mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Diasumsikan bahwa nilai kesulitan keuangan berada 

diantara kurang dari 1,8 dan nilai yang dikatakan tidak mengalami kesulitan kesulitan 

keuangan berada diatas 2,99.Pada tahun 2011 Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

mengalami kesulitan keuangan dengan nilai 1,15 yang artinya kurang dari 1,8 

menunjukan perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Begitupun 

terjadi pada tahun 2012 dengan nilai kesulitan keuangan 0,81 kurang dari 1,8. Pada 

tahun 2013 dengan nilai kesulitan keuangan 0,95 kurang dari 1,8. Dan pada tahun 2014 

nilai kesulitan keuangan terendah mencapai 0,68 kurang dari 1,8 menunjukan 

perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk mengalami kesulitan keuangan yang 

sangat besar karena hal tersebut terjadi secara terus menerus dan beresiko tinggi 

sehingga kemungkinan bangkrut sangat terbuka lebar. Biasanya kesulitan keuangan 

terjadi ketika perusahaan mempunya nilai utang yang besar, jumlah asset yang rendah, 

nilai penjualan yang rendah, dan penggunaan asset yang tidak tepat sehingga 

menimbulkan beban yang besar. Jika perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

mengalami kebangkrutan maka resiko yang diambil akan sangat merugikan 

perusahaan. Selain itu perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk  akan dihapuskan 

pencatatan saham nya dari BEI Bursa Efek Indonesia dan menjadi perusahaan bukan 

gopublic. Namun hal ini dihentikan oleh Merck Sharp Dohme Pharma Tbk karena pada 

tahun 2015 perusahaan melakukan restrukturisasi sehingga nilai kesulitan keuangan 

pada trahun 2015 menjadi 2,22 yang artinya lebih dari 1,8 namun masih belum 
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dikatakan sehat atau terbebas dari kesulitan keuangan karena belum mencapai nilai 

2,99. Nilai 2,22 berada diantara 1,8 dan 2,99 yang artinya nilai tersebut menunjukan 

bahwa perusahaan Merck Sharp Dohme Pharma Tbk berada pada nilai grey area yang 

berarti perusahaan dikatakan tidak dapat ditentuksn apakah perusahaan tersebut sehat 

ataupun mengalami kesulitan keuangan. Pada kondisi ini, perusahaan mengalami 

masalah keuangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. 

Jika terlambat penanganannya, perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan dan 

kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan  Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 

diharapkan dapat melakukan restrukturisasi dengan tepat agar dapat mencapai nilai 

zscore 2,99 yang artinya perusahaan dikatakan sehat atau terbebas dari kesulitan 

keuangan.  

Dengan mengetahui kondisi kesulitan keuangan, perusahaan diharapkan dapat 

melakukan tindakan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada 

kepailitan atau kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penilaian 

kinerja perusahaan.  

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dengan melakukan analisis laporan 

keuangan. Kinerja laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan rasio-rasio keuangan 

pada laporan keuangan perusahaan. Menurut Atika, Darminto, dan Handayani (2012) 

salah satu cara untuk memprediksi kesulitan keungan adalah dengan melakukan analisi 

rasio keuangan. Penurunan kinerja keuangan secara terus menerus dapat menyebabkan 
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terjadinya financial distress, yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan 

mendekati kebangkrutan. Jika tidak dilakukan pengawasan secara dini maka akan 

berdampak besar dengan hilangnya kepercayaan. Maka diperlukan strategi untuk 

mengantisipasi terjadinya financial distress. Situasi dan kondisi suatu perusahaan dapat 

dilihat melalui analisis laporan keuangan, yaitu dengan cara menganalisis rasio-rasio 

keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Menurut Benstein (1983) dalam Harahap 

(2004), analisis laporan keuangan digunakan untuk meramalkan kodisi keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Rasio keuangan yang sering digunakan dalam 

memprediksi financial distress adalah menggunakan  rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas. Tiga  jenis rasio ini  yang umum digunakan untuk 

analisis laporan keuangan.  

Rasio likuiditas  dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi 

terjadinya financial distress. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan tepat pada 

waktunya. Rasio likuiditas yang biasa dipakai dalam berbagai penelitian adalah current 

ratio (CR). Perusahaan yang sedang mengalami masalah likuiditas berpotensi lebih 

tinggi untuk mengalami  kesulitan keuangan bahkan kepailitan (Beaver, 1966; Altman, 

1968; Machfoedz, 1999; Almilia, 2006). Platt dan Platt (2002 dalam Almilia, 2006) 

menemukan bahwa ukuran likuiditas yang diwakili oleh current ratio memiliki 

hubungan negatif terhadap potensi kepailitan perusahaan, semakin besar rasio ini 

semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. 
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Rasio profitabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, rasio yang  biasa 

digunakan  adalah  return on assets (ROA). Nilai profitabilitas yang rendah dapat 

mengganggu kinerja perusahaan pada masa yang akan datang yang pada akhirnya akan 

memunculkan potensi kepailitan (Machfoed, 1999 dalam Almilia, 2006). Semakin 

besar profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami kepailitan. 

Rasio solvabilitas,  menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini disebut juga rasio pembangkit yaitu 

menggunakan uang pinjaman untuk memperoleh keuntungan. Rasio likuiditas yang 

biasa dipakai dalam berbagai penelitian adalah  debt to equity ratio (DER). Hal ini 

dibuktikan pula melalui penelitian yang dilakukan oleh Platt dan Platt (2002 dalam 

Almilia, 2006) yang menemukan bahwa solvabilitas, yang diukur menggunakan debt 

to equity ratio, memiliki hubungan positif terhadap potensi kepailitan perusahaan. 

Semakin besar rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami 

kepailitan. 

Umumnnya penelitian yang menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi 

kesulitan keuangan dan kebangkrutan menyimpulkan bahwa rasio keuangan 

bermanfaat dalam memprediksi  kondisi keuangan perusahaan. 

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang penelitian, maka penulis tetarik 

melakukan penelitian mengenai CR, ROA, DER, dan financial distress pada 
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perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di BEI. Dengan demikian 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan  judul “PENGARUH 

LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS TERHADAP 

FINANCIAL DISTRESS”(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Bagaimana pengaruh Solvabilitas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4. Bagaimana pengaruh  Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap  

financial distress  pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana rasio likuiditas dan rasio 

profitabilitas mempengaruhi financial distress. Berdasarkan rumusan masalah di atas 

dapat ditentukan maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  pengaruh Likuiditas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap  financial distress  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor farmasi di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap  

financial distress  pada perusahaan manufaktur disektor industri barang 

konsumsi sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Aspek Teoritis 

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1.   Bagi penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dari proses 

pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan khususnya untuk mengetahui pengaruh  likuiditas, profitabilitas dan 

solvabilitas terhadap financial distress  pada perusahaan manufaktur sub sekto farmasi. 

2.   Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh  pengaruh  likuiditas, profitabilitas 

dan solvabilitas terhadap financial distress  pada perusahaan manufaktur sub sekto 

farmasi. 

1.4.2 Aspek Praktis 

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil 

penelitian ini adalah : 

1.   Bagi pihak investor  
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Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak investor 

untuk memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat kegiatan investasi dengan 

kinerja yang baik yang dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. 

2.    Bagi perusahaan  

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihakmanajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan dan dasar untuk lebih 

memperhatikan rasio keuangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti maka 

penulis melakukan penelitian pada beberapa perusahaan manufaktur disektor industri 

barang konsumsi subsektor farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 Data 

penelitian diperoleh dari website www.sahamok.com dan www.idx.co.id. 

 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/

