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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Kondisi perekonomian dunia cenderung selalu mengalami kenaikan 

dan penurunan. Tidak mungkin semua perusahaan selalu berada dalam posisi 

sehat, adakalanya perusahaan akan berada di posisi bawah dimana mereka 

mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan persaingan di tingkat dunia 

sangatlah ketat dan kuat. Persaingan ini menuntut banyak perusahaan dalam 

mempertahankan pertumbuhan masing-masing perekonomiannya agar dapat 

bersaing di tingkat nasional dan mancanegara. Apabila perusahaan tidak mampu 

mempertahankan perekonomiannya maka akan mengalami kebangkrutan. Pada 

tahun 2008, perkembangan ekonomi global mengalami krisis keuangan dan 

kemunduruan yang mengakibatkan aktivitas bisnis melemah. Global financial 

crisis ini terjadi karena ekonomi Amerika sedang terguncang. Krisis subprime 

mortgage pada medio adalah pemicu krisis ekonomi di Amerika. Fenomena ini 

berdampak besar terhadap seluruh perusahaan di dunia dan tentunya Indonesia.  

Pada kuartal III/2009 omzet industri sektor manufaktur mengalami 

penurunan sebanyak 21% dari periode 2008 yaitu Rp 894,549 triliun dari Rp 

1.132,34. Walaupun sejak kuartal II/2009 terdapat pemulihan pada daya pasar 

ekspor dan domestik, namun akumulasi penurunan tidak mampu dihindari karena 

rantaian dampak dari krisis ekonomi global yang masih membuat industri 

pengolahan nasional sulit untuk bergerak bebas pada ruang bisnisnya 
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(www.inaplas.org dalam Saleh dan Sudiyatno, 2013). Hingga saat ini pelemahan 

harga masih dirasakan oleh berbagai komoditas ekspor Indonesia dan 

menyebabkan tidak telalu besarnya nilai ekspor komoditas Indonesia
1
. Jenis 

produk yang dieskpor oleh Indonesia cukup beragam, salah satunya adalah produk 

manufaktur.  

Menurut Lead Economist bagi Bank Dunia di Indonesia, Shubham 

Chaudhuri, menyatakan bahwa krisis keuangan global di tahun 2012 akan 

mengakibatkan tekanan pada sektor manufaktur ketika turunnya tingkat 

permintaan (demand) dari Eropa, Amerika Serikat dan Jepang
2
. Al-Khatib dan Al-

Horani (2012) juga menjelaskan bahwa krisis keuangan global menyebabkan 

sejumlah perusahaan publik di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan negara-negara 

lainnya mengalami kebangkrutan. Dampak lain dari krisis keuangan global tahun 

2008 adalah terjadi penurunan permintaan pasar sehingga volume impor maupun 

ekspor dari berbagai negara produsen yang dikonsumsi dan dibutuhkan oleh 

industri di Amerika Serikat menurun  secara drastis (Nindita and Indrawati, 

2014). Frans Kongi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga 

menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah permintaan 

(demand) dari pasar asing menurun dikarenakan adanya pelemahan mata uang 

                                                 

 

1
 Ardan Adhi Chandra, “Berbagi Cerita Krisis Ekonomi 2008, Sri Mulyani: RI Juga Rasakan.” 

DetikFinance. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3304029/berbagi-

cerita-krisis-ekonomi-2008-sri-mulyani-ri-juga-rasakan-dampaknya, pada tanggal 02 Oktober 

2016 pukul 13.16. 

 
2
 Sandiyu Nuryono, “Industri Manufaktur Tertekan Akibat Krisi Global”. Inilahcom. Diakses dari 

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1807662/industri-manufaktur-tertekan-akibat-krisis-global, 

pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 12.45. 

 

http://www.inaplas.org/


3 

 

 

 

yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara lain
3
. Frans 

menambahkan bahwa China yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor 

terbesar bagi Indonesia mulai mengurangi permintaan produksi dari Indonesia 

karena China memustukan untuk memproduksi bahan baku sendiri daripada harus 

mengimpor dari luar. 

Berdasarkan catatan BPS dalam Ramadhani & Lukviarman (2009), 

hampir 13 persen perusahaan sektor manufaktur di Indonesia mengalami krisis 

finansial yang sangat buruk sehingga harus mengalami kepailitan. Berdasarkan 

data yang dihimpun Sindonews (2013) dalam Yayanti dan Yanti (2015), tercatat 

20 perusahaan yang sahamnya dihapus dari pencatatan BEI pada periode 2009-

2013. Sedangkan pada periode tahun 2013 hingga 2015 terdapat total sebanyak 

sebelas perusahaan manufaktur yang sahamnya dihapus (delisting) dari Bursa 

Efek Indonesia
4
. Hal ini dikarenakan keputusan-keputusan pihak manajemen yang 

kurang tepat sehingga tidak dapat memberikan pemulihan kesehatan keuangan 

perusahaan. Dari sini perlu adanya analisis laporan keuangan perusahaan untuk 

mengetahui kemungkinan krisis finansial yang berguna untuk pihak manajemen 

dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan melihat kondisi financial distress 

diharapkan perusahaan mampu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan sedini mungkin 

(Almilia, 2003, dalam Hadi, 2014). 
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Brigham dan Daves (2003) dalam Hidayat dan Meiranto (2014), 

menjelaskan bahwa kesulitan keuangan terjadi karena adanya serangkaian 

kesalahan, pengambilan keputusan yang kurang tepat dan kelemahan-kelemahan 

yang saling berhubungan dengan cara menyumbangkan secara langsung maupun 

tidak langsung kepada manajemen serta kurangnya upaya dalam pengawasan 

kondisi keuangan perusahaan sehingga penggunaannya kurang sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan. Krisis finansial ini ditimbulkan oleh beberapa faktor. Hasymi 

(2007) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi financial distress adalah 

faktor secara internal dan eksternal, dan menurutnya faktor penyebab internal 

adalah meliputi kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang, kerugian dari kegiatan 

operasi perusahaan, sedangkan faktor eksternal yaitu antara lain kenaikan harga 

bahan bakar, kenaikan tingkat bunga pinjaman. Financial distress terjadi pada 

kondisi arus kas operasi yang dihasilkan oleh perusahaan kecil sehingga tidak 

mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dagang 

atau biaya bunga (Hidayat dan Meiranto, 2014). 

Mayangsari (2015) berpendapat bahwa persoalan mengenai corporate 

governance di Indonesia muncul setelah terjadinya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Sistem corporate governance yang baik mampu mempengaruhi 

keadaan krisis finansial yang terjadi pada perusahaan. Mekanisme tata kelola 

perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang 

berkepentingan, sehingga mampu meminimalisirkan adanya konflik yang terjadi 

antara pihak agen dan prinsipal yang berdampak pada agency cost (Bodroastuti, 

2009). Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan jika tidak diatasi sedini 
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mungkin dan secara tepat mampu mengakibatkan kebangkrutan sehingga 

penerapan mekanisme corporate governance yang baik pada perusahaan mampu 

menekan timbulnya kesulitan keuangan perusahaan (Mayangsari, 2015). Oleh 

karena itu, dalam menganalisis kesulitan keuangan, kita tidak dapat melupakan 

corporate governance atau tata kelola perusahaan. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan 

perusahaan adalah berdasarkan struktur kepemilikan saham. Konsentrasi 

kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu (1) konsentrasi kepemilikan 

perusahaan oleh pihak luar (outsider ownership consentration) dan (2) 

kepemilikan perusahaan oleh manajemen (management ownership). Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya bahwa pada pelaksanaan corporate governance rentan 

menimbulkan konflik yang berdampak pada biaya keagenan (agency cost), 

dimana biaya keagenan adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh 

pemegang saham dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer. 

Pengawasan dari pemegang saham internal memang sangat penting dalam 

opersional perusahaan, namun jika dilihat dari segi kualitas pengawasan, 

pengawasan oleh pihak eksternal lebih efektif karena mereka cenderung menuntut 

perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih transparan. Oleh karena itu, 

pemegang saham eksternal juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Salah 

satunya adalah kepemilikan saham institusional yang sebagian besar besar emiten 

di Indonesia mempunyai pemegang saham dalam bentuk institusi. Kepemilikan 

institusional akan berperan dalam mengawasi perilaku manajemer sehingga para 

manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk perusahaan.  
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Selain itu, untuk menunjang pengawasan yang lebih efektif, perlu 

adanya dewan komisaris pada suatu perusahaan. Dewan komisaris dipilih dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga dalam menjalankan tugasnya 

harus dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan bertanggung 

jawab kepada RUPS. Oleh sebab itu, dewan komisaris pada suatu perusahaan juga 

penting untuk menunjang keberhasilan dan kondisi keuangan perusahaan untuk 

tidak mengalami kesulitan keuangan yang kemungkinan berujung pada 

kebangkrutan. 

Selain melihat struktur kepemilikan institusional dan dewan komisaris 

pada perusahaan, kita juga dapat mempertimbangkan mengenai laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memuat informasi mengenai kinerja 

perusahaan, posisi keuangan perusahaan, serta perubahan posisi keuangan 

perusahaan, dimana informasi-informasi ini juga akan mempengaruhi keputusan 

yang akan diambil manajemen untuk merancang strategi dalam mempertahankan 

goin concern perusahaan di masa datang. Data yang diperoleh melalui laporan 

keuangan diolah menjadi informasi dengan menggunakan rasio keuangan, 

misalnya adalah dengan melihat perputaran aset dalam suatu perusahaan dan 

dengan melihat rasio hutang yang dimiilki perusahaan. 

Efiensi operasi atau yang lebih sering disebut dengan rasio aktivitas 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan 

operasinya baik dalam kegiatan penjualan dan pembelian dan kegiatannya 

(Harahap, 2015:308). Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengelola perusahaan dengan memanfaatkan aset-aset yang 



7 

 

 

 

dimiliki perusahaan. Jika manajemen perusahaan juga tidak dapat 

memaksimalkan penggunaan aset perusahaan, maka penjualan perusahaan juga 

tidak dapat maksimal, sehingga akan mendekatkan suatu perusahaan terhadap 

ancaman financial distress (Hidayat dan Meiranto, 2014). 

Penelitian Fitriana (2014) diperoleh hasil rasio solvabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Rasio solvabilitas digunakan 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek atau jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan atau dilikuidasi (Fitriana, 2014). Ketika perusahaan tersebut tidak 

mampu membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo maka ada indikasi bahwa 

perusahaan tersebut engalami kesulitan keuangan. 

Penelitian dalam memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan 

variabel independen corporate governance telah banyak diuji dan diteliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayanti dan Yanti (2015) menunjukkan bahwa 

variabel proporsi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

memprediksi financial distress dan proporsi komisaris independen tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Namun berbeda halnya 

dengan penelitian yang dilakukan Hadi (2014) oleh variabel proporsi kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh pada financial distress sedangkan proporsi dewan 

komisaris berpengaruh pada financial distress. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mayangsari (2015), baik kepemilikan institusional maupun dewan 

komisaris, tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 
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Begitu juga penelitian yang menggunakan efisiensi operasi atau rasio 

aktivitas sebagai variabel independen. Penelitian yang Yayanti dan Yanti (2015) 

mengenai rasio aktivitas bahwa total asset turnover memliki pengaruh yang 

signifikan terhadap financial distress. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hadi 

(2014), bahwa total asset turnover juga berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Laurenzia dan Sufiyati (2015) 

bahwa aktivitas dengan menggunakan rasio total asset turnover tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan. 

Harahap (2015:303) menjelaskan bahwa rasio solvabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

Berdasarkan hasil penilitan Eka (2012) menguji debt ratio bahwa variabel ini 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Berbeda halnya 

dengan penelitian dilakukan oleh Hadi (2014), hasil penelitian menunjukkan 

bahwa debt ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian 

Mayangsari (2015) sejalan dengan Hadi (2014) bahwa debt ratio tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Seiring berkembangnya penelitian mengenai corporate governance, 

efisiensi operasi, dan rasio solvabilitas dan masih banyaknya gap dari hasil 

penelitian, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel 

independen tersebut, apakah berpengaruh terhadap financial distress ataukah 

tidak. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul : 
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“PREDIKSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI 

FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR”. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mempunyai empat rumusan masalah mengenai financial distress, yaitu: 

1. Apakah kepemilikan institusional mampu mempengaruhi financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2015? 

2. Apakah dewan komisaris mampu mempengaruhi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2015? 

3. Apakah efisiensi operasi dengan variabel pendukung yaitu Total Asset  

Turnover (TATO) mampu mempengaruhi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015? 

4. Apakah rasio solvabilitas dengan variabel pendukung yaitu Debt Ratio 

mampu mempengaruhi financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji faktor-faktor yang 

diduga berpengaruh terhadap kondisi financial distress, meliputi: 
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1. Kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015. 

2. Dewan komisaris terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. 

3. Efisiensi operasi dengan variabel pendukung yaitu Total Asset  Turnover 

(TATO) terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. 

4. Rasio solvabilitas dengan variabel pendukung yaitu Debt Ratio terhadap 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2015. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan memilik manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti, dapat memberi pengetahuan dan menambah wawasan dalam 

menganalisis krisis keuangan pada perusahaan manufaktur. 

2. Bagi pembaca, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam penelitian mengenai financial distress pada perusahaan 

manufaktur. 

3. Bagi perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan pihak perusahaan 

mampu memberikan keputusan yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya 

finanacial distress pada perusahaan. 
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1.5    Sistematika Penulisan 

Susunan penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan 

dan penilaian skripsi STIE Perbanas Surabaya. Sistematika penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penyusunan penulisan proposal. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian terdahulu, landasan teori 

sebagai referensi penelitian yang terkait dengan pembahasan permasalahan. Teori 

diuraikan secara sistematis yang dapat mengantar peneliti untuk menyusun 

kerangka pemikiran dan pada akhirnya dapat diformulasikan menjadi hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah penelitian secara sistematis yang 

didalamnya terdapat beberapa variabel penelitian baik dependen dan independen 

dan meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data yang 

menggunakan deskriptif dan analisis regresi logistik serta pembahasan dari hasil 

data yang telah di analisis 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis data, 

kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang 

diharapkan dapat dapat berguna untuk perbaikan dari penelitian ini. 

 

 


