
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia menyebabkan terpuruknya 

kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang mengalami financial 

distress. Financial distress suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan. Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang tepat, data keuangan harus dikonversi 

menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. 

Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi suatu perusahaan pada 

masa lalu tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan suatu 

perusahaan pada masa mendatang (Pankof dan Virgil, 1970, dalam Suharman 

2009). 

Salah satu teknik yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

dengan cara melakukan analisis rasio keuangan. Indikator kinerja suatu 

perusahaan dapat dilihat dari rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio risiko usaha 

bank, rasio permodalan dan rasio efisiensi usaha. Rasio likuiditas menilai 

kemampuan perusahan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio 

rentabilitas menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Rasio risiko 
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usaha menilai risiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Rasio permodalan 

mengukur kemampuan permodalan menutup kerugian. Rasio efisiensi usaha 

mengukur tingkat efisiensi perusahaan. Rasio keuangan tersebut diharapkan dapat 

digunakan untuk mendeteksi kesulitan keuangan.  

Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari keuangan 

perusahaan saat mengalami tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang 

terjadi sebelum mengalami kebangkrutan atau disebut juga financial distress 

(Suharman, 2007). Salah satu motif dilakukannya penelitian tentang prediksi 

financial distress perusahaan adalah untuk mengembangkan model dalam 

peramalan atau prediksi financial distress sebelum mengalami kebangkrutan  

(brahmana, 2005). 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.  

Pengukuran prediksi kebangkrutan perusahaan dapat menggunakan alat 

analisis altman z-score, ukuran altman z-score tersebut menggunakan indikator 

rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio sales growth, current ratio, debt asset ratio, return on asset dan total asset 

turnover, dengan unit analisis perusahaan-perusahaan yang listing di JII. 

Pertimbangan pengambilan unit analisis ini karena berdasarkan  

http://personalfinance.kontan.co.id tahun 2013 perusahaan-perusahaan yang 

listing di JII tahan terhadap goncangan krisis ekonomi karena memenuhi syariat 

http://personalfinance.kontan.co.id/
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ekonomi Islam dapat dilihat dari perkembangan rata-rata financial distress 

perusahaan yang listing di JII disajikan dalam grafik sebagai berikut: 

 
     Sumber: www.idx.co.id (data diolah kembali) 

Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan rata-rata financial distress 

perusahaan yang listing di JII pada tahun 2010 sebesar 9.25, lalu pada tahun 2011 

mengalami peningkatan kembali menjadi 9.49, setelah itu pada tahun 2012 rata-

rata financial distress meningkat sangat pesat menjadi 15.49, dan ditahun 2013 

rata-rata financial distress kembali meningkat menjadi 15.85. Berarti hal tersebut 

menggambarkan pergerakan rata-rata financial distress perusahaan yang listing di 

JII setiap tahunnya terus meningkat dan berada diatas index kebangkrutan. 

Menurut Sawir (2005:9) z-score bisa dikatakan sebagai bentuk untuk 

mengukur keamanan (margin of safety) suatu perusahaan yang mengalami 

financial distress. Z-score adalah alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 

bahwa jika perusahaan memiliki indeks  kebangkrutan 2,99 atau lebih maka 

perusahaan tidak termasuk perusahaan yang di kategorikan akan mengalami 

0
3
6
9

12
15
18

2010 2011 2012 2013

Grafik 1.1 Rata-Rata Financial Distress 
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kebangkrutan. Sedangkan perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau 

kurang maka perusahaan merupakan kategori bangkrut. 

Kemudian saat terjadi krisis pada tahun 2010, harga saham Dow Jones 

Islamic Market Index mengalami kejatuhan, jatuhnya harga saham tersebut 

berdampak pada Index Pasar Islam sejumlah negara seperti AS, Eropa, Jepang, 

Malaysia, termasuk Jakarta Islamic Index di Jakarta.  Akibat dari krisis tersebut  

beberapa perusahaan mengalami financial distress( http://republika.co.id, 2012). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa 

dipetik dalam memprediksi financial distress. Penelitian-penelitian tersebut 

menggunakan beberapa indikator dalam rasio keuangan, diantaranya 

menggunakan rasio sales growth, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas 

dikarenakan rasio-rasio ini dianggap dapat menunjukkan kinerja keuangan dan 

efisiensi perusahaan secara umum untuk memprediksi terjadinya financial 

distress. 

Indikator kinerja keuangan yang pertama adalah sales growth Menurut 

Kesuma (2009:41), pertumbuhan penjualan (growth of sales) adalah kenaikan 

jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih 

banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. 

Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi 

pembelanjaan aset tersebut. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan 

yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya seandainya 

perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang, begitu pula sebaliknya. 

http://republika.co.id/
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Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan  pada tahun t 

setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada 

periode sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widarjo dan Setiawan 

(2009) yang menyatakan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap financial distress perusahaan, hasil berbeda ditunjukan dari 

penelitian  Almilia (2003) bahwa sales growth atau pertumbuhan penjualan 

memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Hal tersebut menyatakan 

bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin kecil 

kemungkinan terjadinya financial distress. 

Indikator selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang dipakai 

adalah current ratio yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya (Triwahyunintias, 2012). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Almilia (2003) menunjukkan bahwa current ratio memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan untuk memprediksi kondisi financial distress 

suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka semakin kecil 

kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian 

Jiming dan Wei Wei pada penelitiannya di China (2011), menyatakan bahwa 

current ratio memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya kondisi financial 

distress. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Widarjo dan Setiawan (2009) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa current ratio  berpengaruh positif terhadap 

kondisi financial distress perusahaan. 
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Indikator kinerja keuangan selanjutnya adalah leverage yang mengukur 

perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam 

dari kreditur perusahaan tersebut. Debt-asset ratio mengukur persentase dana 

yang disediakan oleh kreditur (Brigham dan Houston, 2001). Rasio ini 

memperlihatkan proporsi seluruh aktiva yang didanai oleh hutang (Fraser dan 

Ormiston, 2008). Dengan kata lain, menunjukkan seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Analisis terhadap rasio ini diperlukan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang (jangka pendek 

dan jangka panjang) apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan (Widarjo dan Setiawan, 2009). Rasio leverage yang biasa digunakan 

adalah rasio utang (debt-asset ratio) yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jiming dan Wei Wei (2011) di China 

menunjukkan bahwa leverage (debt asset ratio) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kondisi financial distress. Sehingga ini berarti semakin besar kegiatan 

perusahaan yang dibiayai oleh utang semakin besar pula kemungkinan terjadinya 

kondisi financial distress, akibat semakin besar kewajiban perusahaan untuk 

membayar utang tersebut. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian 

Ong, et al. (2011) di Malaysia yang juga menyatakan bahwa leverage (total 

liabilities to total assets) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi 

financial distress. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Almilia 

(2003) dan Widarjo dan Setiawan (2009) di Indonesia. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa total liabilities to total assets tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. 

Rasio lain yang digunakan untuk memprediksi terjadinya financial distress 

adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah indikator sebagai pusat dari 

sistem keuangan (Jiming dan Wei Wei, 2011). Rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut (Ardiyanto, 2011). Rasio ini menggunakan proksi Return on Assets 

(ROA). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ang, 

1997). ROA merupakan rasio profitabilitas yang paling sering digunakan oleh 

penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Tati (2012) Return on 

asset  tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Daftar Efek Syariah, berbeda dengan 

hasil penelitian Almilia (2003) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap 

terjadinya kondisi financial distress. Penelitian Almilia didukung dari hasil 

lainnya dilakukan oleh Salehi (2009) yang menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kesulitan keuangan. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pranowo, dkk (2010) dengan menganalisis 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi financial distress perusahaan. 

Hasilnya bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan net income to total asset 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. 
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Indikator kinerja keuangan perusahaan yang terakhir adalah rasio aktivitas. 

Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional perusahaan (Jiming dan Wei Wei, 

2011). Rasio ini dihitung dengan total asset turnover yaitu dengan 

membandingkan total aktiva yang tinggi menunjukkan semakin efektif perusahaan 

dalam penggunaan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Semakin efektif 

perusahaan menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan diharapkan 

dapat memberikan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan (Ardiyanto, 

2011). Penelitian tentang pengaruh total asset turnover terhadap kondisi financial 

distress yang dilakukan oleh Salehi (2009) menunjukkan hasil bahwa Sales/TA 

atau total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

distress. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jiming dan Weiwei (2011) 

menunjukkan rasio total assets turnover berpengaruh negatif, berarti semakin 

tinggi rasio total assets turnover (Sales/TA) semakin rendah kemungkinan 

terjadinya financial distress. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tati (2012)  

menunjukan perbedaan  bahwa Perputaran total aktiva tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

Atas dasar penelitian terdahulu maka Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji kembali pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi financial distress. 

Adapun variabel-variabel yang digunakan mengacu pada penelitian-penelitian 

terdahulu yang mempengaruhi kondisi financial distress perusahan diantaranya 

adalah sales growth, likuiditas yang diukur dengan current ratio, leverage yang 

diukur dengan debt asset ratio, profitabilitas yang diukur oleh return on asset, dan 
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aktivitas yang diukur dengan total asset turnover, karena dalam penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress yang 

diuji dengan menggunakan regresi logit  hasil yang diperoleh dari penelitian 

Widarjo dan Setiawan (2009) bahwa sales growth, current ratio, dan debt asset 

ratio tetapi return on asset dan total asset turnover tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. Disamping itu penelitian yang dilakukan Almilia 

(2003) memeliki perbedaan hasil dimana variabel Sales growth, current ratio, 

leverage  berpengaruh  negatif terhadap kebangkrutan akan tetapi Quick ratio dan 

return on asset tidak berpengaruh  terhadap kebangkrutan. 

Atas dasar fenomena dan hasil penelitan terdahulu yang kontradiktif maka 

penulis mengajukan tugas akhir dengan judul: “Pengaruh Rasio Keuangan 

dalam Memprediksi Financial Distress Perusahaan yang Terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2007 - 2012.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat diperoleh adalah: 

1. Bagaimana perkembangan variabel sales growth, current ratio, debt asset 

ratio, return on asset, total asset turnover, dan financial distress pada 

perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

2. Apakah variabel sales growth, current ratio, debt asset ratio, return on asset, 

dan total asset turnover berpengaruh terhadap financial distress secara 

simultan dan parsial pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah mengembangkan model logit 

untuk memprediksikan financial distress perusahaan sehingga dapat diketahui 

apakah rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dapat 

digunakan untuk memprediksi financial distress, agar hasil dari penelitian ini 

adalah memberikan informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan 

mengenai rasio keuangan yang sangat dominan dalam memprediksikan financial 

distress. Disamping itu maksud dari penelitian ini untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh ujian sidang dan sebagai syarat kelulusan dalam 

menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Mengetahui bagaimana perkembangan variabel sales growth, current ratio, 

debt asset ratio, return on asset, total asset turnover, dan financial distress 

pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 

2. Mengetahui pengaruh variabel sales growth, current ratio, debt asset ratio, 

return on asset, dan total asset turnover terhadap financial distress secara 

simultan dan parsial pada perusahaan – perusahaan yang terdaftar di JII. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori analisis laporan-  

Keuangan, berdasarkan perbandingan yang telah dianalisis pada perusahaan 

dan teori-teori yang ada tentang prediksi kebangkrutan perusahaan, maka hasil  

2. Bagi perusahaan 

Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan dalam melakukan serta mengevaluasi aktivitas 

keuangan agar terhindar dari aspek-aspek yang dapat mempengaruhi 

kebangkrutan perusahaan serta dapat memberikan tanda peringatan awal 

adanya financial distress. 

3. Bagi investor dan pemberi pinjaman 

Bagi investor, model prediksi financial distress ini dapat memberikan 

informasi tentang kondisi perusahaan dan digunakan sebagai pertimbangan 

sebelum pengambilan keputusan investasi, sedangkan bagi pemberi pinjaman, 

kaitannya adalah dalam pengambilan keputusan apakah akan memberikan 

suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang 

telah diberikan.  

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam  
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mengkaji masalah yang sama sehingga segala kekurangan yang ada pada 

penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan. 

 

1.5      Metode Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research. Menurut Asep Hermawan (2009:20) explanatory research merupakan 

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan 

verifikatif. Deskriptif analisis yakni pengujian hipotesis terhadap semua variable 

yang diteliti, sedangkan verifikatif pada dasarnya adalah menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan 

(Arikunto, 2010). Populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), dengan data yang 

digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan.  

 Pengujian hipotesis ini tahapannya adalah  menilai model fit terhadap 

data. Beberapa tes statistik diberikan untuk menilai model fit.  Hipotesis ini jelas 

bahwa tidak akan menolak hipotesa nol agar supaya model fit dengan data 

(Ghozali, 2011:340). Menganalisis Nilai Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R 

Square Nilai Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R Square dapat juga 

digunakan untuk menilai model fit. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression (Ghozali, 2011:346). 

Menguji Daya Klasifikasi i 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar dan salah. 
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Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dan hal ini sehat 

(0) dan financial distress (1). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan 

berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 

2011:342). Pengujian signifikansi dari koefisien regresi pada regresi logistik 

digunakan uji wald untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen yang masuk ke dalam model. Oleh karena itu, apabila uji wald terlihat 

angka signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi adalah signifikan 

pada tingkat kepercayaan 5%. 

 

1.6      Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) yang telah go public dan data diperoleh dari Pusat Referensi Pasar 

Modal (PRPM) yang terletak di gedung BEI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, 

Jakarta 12910. PRPM merupakan tempat tersedianya informasi mengenai pasar 

modal Indonesia yang meliputi informasi mengenai berbagai laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Informasi mengenai Jakarta 

Islamic Index diperoleh dengan mengakses situs resmi www.idx.co.id. Objek 

dalam penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang terdaftar  di Jakarta Islamic 

Index (JII) periode 2007-2012.   

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

