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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2015 menjadi awal tahun penuh tantangan bagi perkembangan 

ekonomi Indonesia, karena dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 

yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa maupun investasi 

dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara dimana 

permasalahan tarif dan non tarif sudah tidak diberlakukan kembali. Bagi Indonesia 

sendiri, MEA menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan 

cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak 

pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. 

Saat ini MEA telah berjalan dan masih dalam tahap awal perkembangan menuju 

kawasan ekonomi ASEAN, perlu dicermati bahwa tidak hanya Indonesia saja 

yang mengalami kekhawatiran akan adanya MEA. Sejumlah negara juga 

mengalaminya, tantangan persaingan akan tenaga kerja menjadi kekhawatiran 

utama masing-masing negara. Permasalahan tersebut memaksa perusahaan 

memperkuat fundamentalnya untuk mengantisipasi perkembangan global yang 

terjadi. Dengan kata lain, perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya 

lambat laun akan mengalami kesulitan keuangan yang akhirnya terjadi 

kebangkrutan. Kondisi ini tentu membuat investor dan kreditur merasa khawatir 

untuk menanam dananya pada perusahaan.  

Dalam menghadapi MEA, Indonesia dapat mengandalkan sektor jasa 

untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain dikawasan Asia Tenggara (Deny, 

2013). Hal itu memberikan keuntungan bagi developer atau pengembang pada 

sektor tersebut. Perusahaan jasa di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa 

sektor seperti sektor real estate dan property yang mencakup property dan real 

estate dan konstruksi bangunan. Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang 

mencakup perusahaan konstruksi non bangunan, telekomunikasi, transportasi, 
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energi, jalan tol, bandara dan pelabuhan. Sektor keuangan yang terdiri dari bank, 

lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi dan reksadana. Serta sektor 

perdagangan jasa dan investasi yang mencakup perusahaan perdagangan besar 

barang produksi, perdagangan kecil atau eceran, pariwisata, hotel dan restoran, 

advertising, printing dan media, kesehatan, perusahaan investasi dan perusahaan 

jasa komputer serta perangkatnya. (sumber: www.sahamok.com) 

Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan 

investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah 

populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak para pengusaha yang melirik 

investasi, termasuk property karena dianggap sebagai lahan investasi yang sangat 

potensial memberikan jaminan kepastian nilai keuntungan masyarakat Indonesia 

bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal 

asing. Property dan konstruksi di Indonesia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. 

Hal ini dikarenakan keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain, karena industri 

konstruksi merupakan yang produknya terkait dengan perancangan bangunan 

property. Sektor ini pun masih akan diprediksi terus melejit sampai 

diberlakukannya MEA dimana akan mendorong meningkatnya kebutuhan tempat 

tinggal bagi para pekerja asing. Selain itu memanasnya industri sektor property 

ditahun 2012 dan pertengahan tahun 2013 berimbas pada pertumbuhan yang 

signifikan terhadap perusahaan property dan real estate. 

Pada bulan Oktober 2013, New York Times telah membahas mengenai 

kebangkitan real estate di Indonesia. Harga sewa real estate grade B telah 

meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dan untuk grade A bahkan 

sudah hampir tiga kali lipatnya. Pembangunan gedung dan perumahan baru, 

khususnya perumahan kelas menengah keatas, juga terus meluas seiring 

pertumbuhan pesat golongan ekonomi menengah. Hal ini terutama disebabkan 

karena bisnis ini melayani penyediaan kebutuhan pokok manusia dan semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk property. Peluang 

keuntungan lainnya yang sangat menjanjikan adalah naiknya harga lahan setelah 

property tersebut mulai dibangun. Bukan menjadi rahasia umum bahwa para 

pengembang bisnis property pasti mendapatkan keuntungan dari nilai lahan 

http://www.sahamok.com/
https://www.cermati.com/tabungan-berjangka/btpn-taseto-mapan?monthlyDeposit=10000000&tenure=3
https://www.cermati.com/tabungan-berjangka/btpn-taseto-mapan?monthlyDeposit=10000000&tenure=3
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tersebut minimal dua kali lipat dari harga perolehannya. Melonjaknya harga 

produk tersebut diakibatkan lahan yang tersedia semakin terbatas. (sumber: 

www.seputarforex.com)  

Perusahaan real estate dan property merupakan objek yang akan 

digunakan dalam penelitian ini.  Sektor property sebagai salah satu sektor yang 

penting di Indonesia. Sektor property merupakan indikator penting untuk 

menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. Industri property juga merupakan 

sektor yang pertama memberi sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian 

sebuah negara. Perusahaan property dan real estate adalah perusahaan yang 

perkembangan bisnisnya di Indonesia dinilai akan semakin pesat dan memuncak 

(Anonim 1, 2015). Bahkan dari 15 kota di Asia Pasifik, Jakarta termasuk menjadi 

salah satu kota terbaik untuk berbisnis property. Alasan lainnya yang mendukung 

tumbuh pesatnya bisnis property di Indonesia juga dilontarkan oleh seorang 

pengamat property, Panangian Simanungkalit, ia menyatakan terdapat beberapa  

alasan yang menjadikan investasi property di Indonesia menjadi yang terbaik di 

dunia, diantaranya karena semua segmen pasar property di Indonesia terbuka 

sebagai lahan investasi termasuk ke pasar kelas paling bawah dan masih terdapat 

sekitar 14 juta dari 61 juta keluarga yang belum memiliki rumah dengan 

permintaan 900.000 unit pertahun (Anonim 2, 2015). Dari fenomena itu semakin 

menambah ketertarikan investor untuk melakukan kegiatan investasi diindustri 

tersebut. 

Melihat siklus perkembangan beberapa produk property saat ini 

diketahui arah perkembangannya kedepan sangat diperkirakan lebih positif karena 

pertambahan penduduk di Indonesia yang tinggi menyebabkan kebutuhan hunian 

yang akan terus meningkat dan akan semakin tinggi persaingan antar perusahaan 

maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan 

perusahaan tersebut. Apabila usaha tersebut gagal dalam arti kalah dalam 

persaingan maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi keuangan perusahaan yang akan menyebabkan 

perusahaan tersebut mengalami financial distress. Penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui atau menganalisis tanda-tanda kebangkrutan agar dapat 

http://www.seputarforex.com/
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mengantisipasi terjadinya kebangkrutan perusahaan dan sebagai peringatan dini 

terhadap financial distress. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, 

semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan 

perbaikan-perbaikan, pihak kreditur dan juga pihak pemegang saham bisa 

melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang 

buruk. 

Menurut Platt dan Platt (2006), financial distress merupakan tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi. Financial distress dapat dimulai dari kesulitan likuiditas 

(jangka pendek) sebagai indikasi financial distress yang paling ringan, sampai 

kepernyataan kebangkrutan yang merupakan financial distress yang paling berat 

(Triwahyuningtias, 2012). Financial distress merupakan kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan krisis, ini terjadi sebelum kebangkrutan dan 

terjadi saat perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Laporan 

keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kondisi financial distress suatu 

perusahaan melalui analisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

yang berisi informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan dianalisis dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada, rasio keuangan bermanfaat dalam 

memprediksi kebangkrutan bisnis untuk periode sampai lima tahun sebelum bisnis 

tersebut benar-benar bangkrut. 

Whitaker (1999) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan 

berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila 

perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama beberapa 

tahun. Claessens, et al (1999) mendefinisikan sebuah perusahaan yang berada 

dalam kesulitan keuangan adalah perusahaan yang memiliki interest coverage 

ratio kurang dari satu. Penelitian yang dilakukan oleh Altman (1993) merupakan 

penelitian awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model Altman ini dikenal dengan 

Z-score yaitu skor atau nilai yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-
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nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan 

perusahaan. 

Hapsari (2012) dalam penelitiannya mendiskripsikan dan menganalisis 

pengaruh likuiditas (current ratio), profitabilitas (return on total assets dan profit 

margin on sales) dan leverage (current liabilities total asset) terhadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur. Dengan hasil bahwa current ratio dan 

profit margin on sales tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial 

distress perusahaan meskipun bertanda negatif sedangkan return on total assets 

dan current liabilities total asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Alifiah 

(2014) yang menyatakan bahwa current ratio tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi financial distress pada perusahaan perdagangan dan jasa di 

Malaysia. Lindawati (2014) juga meneliti mengenai pengaruh rasio leverage dan 

rasio likuiditas terhadap kondisi financial distress pada perusahaan dengan hasil 

bahwa rasio leverage yang diproksi dengan debt to equity ratio berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial distress pada perusahaan sub sektor 

transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil 

dalam penelitian dimana rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio tidak 

berpengaruh pada kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur serta 

perusahaan perdagangan dan jasa. Sedangkan pada perusahaan transportasi 

current ratio berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti ingin mengkaji dan 

menganalisa kembali rasio-rasio keuangan apa saja yang dapat dijadikan predictor 

dan bagaimana pengaruhnya dalam prediksi financial distress pada perusahaan 

real estate dan property yang ada di Bursa Efek Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh rasio profitabilitas (return on asset) dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas (current ratio) dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di BEI? 

3. Bagaimana pengaruh rasio leverage (debt to equity ratio) dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di BEI? 

4. Bagaimana pengaruh rasio aktivitas (total asset turnover) dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di BEI? 

5. Rasio manakah yang paling berpengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress pada perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas (return on asset) 

dalam memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real 

estate dan property yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (current ratio) dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh rasio leverage (debt to equity ratio) 

dalam memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real 

estate dan property yang terdaftar di BEI. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas (total asset turnover) 

dalam memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan real 

estate dan property yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk mengetahui rasio manakah yang paling berpengaruh dalam 

memprediksi kondisi financial distress sebelum perusahaan 

mengalami kebangkrutan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan. Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian ini: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi 

manajemen untuk melakukan perbaikan terhadap perusahaan sebelum 

terjadi kebangkrutan sehingga perusahaan dapat mempercepat 

tindakan manajemen untuk mengantisipasi terjadinya financial 

distress dengan menganalisa menggunakan prediktor yang akurat. 

 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai pedoman 

untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan investasi yang akan 

dilakukan pada suatu perusahaan agar nantinya investor tidak salah 

dalam menetapkan pada perusahaan mana yang akan ia pilih untuk 

berinvestasi. 

 

3. Bagi pembaca atau peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi maupun referensi bagi 

pembaca atau peneliti lain yang ingin lebih mengetahui tentang 

prediksi rasio keuangan terhadap financial distress serta dapat 

memberikan solusi atas pertanyaan yang selama ini muncul mengenai 

bagaimana penerapan analisa prediksi kebangkrutan. 
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