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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang menjalankan usahanya 

dengan tujuan memperoleh laba (profit oriented). Dalam era globalisasi dan 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat, setiap perusahaan dituntut agar dapat 

berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut mendorong setiap 

perusahaan untuk menciptakan berbagai inovasi agar menarik perhatian 

konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Laba 

menjadi tolok ukur yang penting atas efektivitas dan efisiensi, namun perolehan 

laba tidak menjamin perusahaan mampu beroperasi dalam jangka panjang 

(Anthony dan Govindarajan 2008:175). 

Namun dalam dunia bisnis, persaingan yang semakin kompetitif membuat 

beberapa perusahaan mengelami kerugian atau mengalami kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut 

tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya atau samapi mengalami kebangkrutan. 

dalam hal ini kesulitan keuangan (financial distress) adalah tahap penurunan 

kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahan, yang terjadi sebelum 

terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Plat dan Plat, 2002:1). Apabila kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan 

tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahan tidak akan 

masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun 
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likuidasi. Suatu perusahan sudah dapat dikatakan menderita kesulitan keuangan 

pada tahun pertama aliran kas kurang dari kewajiban jangka panjang yang jatuh 

tempo (Whitaker 1999: 2). 

Peneliti menggunakan subjek penelitian perusahaan-perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia yaitu sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 33, pemerintah mengharapkan peranan strategis BUMN 

sebagai pengelola sumber-sumber daya penting dan industri strategis yang 

profesional serta sebagai penggerak perekonomian bangsa. Dengan semakin 

baiknya kinerja BUMN diharapkan semakin mendorong kemajuan ekonomi 

bangsa. 

BUMN telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan 

nasional. Melalui kontribusi dividen yang disetorkan ke kas negara, pemerintah 

mendapatkan dana yang cukup besar untuk mendanai pembangunan. Selama 

periode tahun 2011 perusahaan-perusahaan BUMN memperoleh pendapatan 

sebesar Rp1.387,6 triliun dengan total perolehan laba sebesar Rp123,93 triliun 

dan menyetor dividen kepada negara mencapai Rp28,1 triliun. Kementerian 

BUMN menargetkan pada tahun 2012 laba bersih BUMN dapat mencapai Rp145 

triliun dengan target dividen sebesar Rp30,7 triliun (Kementerian BUMN, 2012).  

Mengingat perannya yang strategis dalam kontribusi pendanaan 

pembangunan dan penggerak ekonomi bangsa, maka akan menjadi masalah 

apabila perusahaan-perusahaan BUMN tersebut menunjukkan kinerja keuangan 

yang buruk. Pada tahun 2011, dari jumlah total 141 BUMN terdapat 22 

perusahaan yang mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp3,2 triliun. 
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Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan akan berencana menutup 31 BUMN yang 

disebutnya seperti mayat. “Masih ada perusahaannya, tetapi sudah tidak 

beroperasi, tinggal dikubur saja” (detik.com, 2012). 

Untuk mengatasi BUMN yang mengalami kesulitan keuangan telah 

banyak dana dari APBN yang disuntikkan pemerintah agar perusahaan tersebut 

dapat berkinerja lebih baik. Selama tahun 2011, suntikan dana kepada BUMN 

sebesar Rp21,12 triliun dalam bentuk penanaman modal negara (PMN) sebesar 

Rp9,4 triliun dan dalam bentuk subsidiary loan agreement (SLA) sebesar Rp11,72 

triliun (Jurnas.com, 2011). Belum lagi investasi awal yang telah dikeluarkan 

pemerintah untuk mendanai pendirian perusahaan-perusahaan ini yang nilainya 

jauh lebih besar. Jika perusahaan-perusahaan BUMN tersebut dapat berkinerja 

baik, maka dana yang besar ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

lain yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat. 

Dengan mengetahui kondisi kesulitan keuangan (financial distress) sejak 

dini diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu melakukan berbagai analisis laporan keuangan perusahaan untuk 

mengetahui kondisi dan perkembangan financial perusahaan di masa yang akan 

datang. Bagi investor, informasi akuntansi merupakan data dasar dalam 

melakukan analisis saham serta untuk memprediksi prospek earnings di masa 

mendatang. Salah satu bentuk informasi yang digunakan antara lain adalah 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 
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perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009:4). 

Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis 

kelemahan dan kekuatan di bidang keuangan akan sangat membantu dalam 

menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. 

Sehingga, dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan 

yang dimiliki oleh seorang business enterprise. Dalam hal ini analisis rasio 

keuangan juga merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja manajemen 

perusahan. Pada dasarnya analisis  rasio  keuangan  adalah  menghubungkan  

elemen–elemen yang ada dilaporan keuangan (Sutrisno, 2008:214). 

Pada umumnya rasio keuangan dibagi menjadi 5 rasio keuangan yaitu 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas (profitabilitas), rasio solvabilitas 

(leverage), dan rasio pasar (rasio saham) (Rusdin, 2008:140). Rasio-rasio yang 

digunakan di dalam penelitian ini meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas 

(profitabilitas), dan rasio solvabilitas (leverage).  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya  (Rusdin 

2008:140). Dalam penelitian ini rasio likuiditas diukur menggunakan current 

ratio.  Current ratio adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula 
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dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) 

suatu perusahaan (Kasmir 2012:134). 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan emiten 

untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi dalam 

menggunakan harta yang dimilikinya (Rusdin, 2008:140). Dalam penelitian ini 

rasio profitabilitas diukur menggunakan net profit margin. Net profit margin 

adalah rasio yang menunjukan kontribusi penjualan terhadap laba bersih yang 

dihasilkan semakin besar rasio semakin baik  (Rusdin 2008:144).  

 Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukan kemampuan membayar 

kewajiban jangka panjang (Rusdin, 2008:140). Dalam penelitian ini rasio 

leverage  diukur menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah 

rasio yang menunjukan struktur permodalan emiten jika dibandingkan dengan 

kewajiban (Rusdin 2008:142). 

Beberapa hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Hapsari (2012) yang meneliti mengenai kekuatan rasio keuangan dalam 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur di BEI 

menunjukan hasil bahwa rasio likuiditas (current ratio) dan rasio profitabilitas 

(profit margin on sales) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial 

distress perusahaan meskipun bertanda negatif sedangkan rasio profitabilitas 

(return on total assets) dan rasio leverage (current liabilities total asset) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan.  

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Merkusiwati 

(2014) yang meneliti mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, 
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likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan pada financial distress menunjukan 

hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada 

financial distress. Sedangkan mekanisme corporate governance, likuiditas dan 

leverage tidak memiliki pengaruh signifikan pada financial distress. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih jauh mengenai rasio keuangan dalam memprediksi kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress). Maka judul penelitian yang akan diajukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage Terhadap Financial Distress 

Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2013” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi likuiditas, profitabilitas, leverage, dan kesulitan 

keuangan (financial distress)  pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013? 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap 

kesulitan keuangan (financial distress) baik secara parsial atau secara 

bersama pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi likuiditas, profitabilitas, dan 

leverage pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. 

2. Untuk mengetahui bagaimana likuiditas, profitabilitas, dan leverage 

terhadap kesulitan keuangan (financial distress) baik secara parsial atau 

secara bersama pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan dapat lebih memahami bagaimana cara 

menganalisis dan memecahkan masalah melalui teori yang didapatkan dalam 

bangku kuliah. Dalam hal ini manambah pengetahuan penulis dalam 

memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesulitan 

keuangan (financial distress) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam 

mengenalisis atau memprediksi kondisi kesulitan keuangan (financial 

distress) melalui analisis rasio keuangan. Selain itu hasil penelitian ini 
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diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan 

perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi.  

4. Bagi Akademisi 

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dapat menjadi referensi dan 

tambahan informasi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis berikutnya 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013 melalui website www.idx.co.id dan Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan 

Agustus 2014 hingga penelitian selesai dilaksanakan. 

 

 

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

