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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan 

investasi jasa (Intan Pratiwi, 2019). Perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan 

investasi merupakan gabungan dari beberapa sub sektor yang terdiri dari : sub 

sektor perdagangan besar; sub sektor perdagangan eceran; sub sektor restoran, 

hotel, dan pariwisata; sub sektor advertising, printing, dan media; sub sektor 

kesehatan; sub sektor jasa komputer dan perangkatnya; dan sub sektor perusahaan 

investasi. Perusahaan-perusahaan pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyediakan produk dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari beberapa sub sektor 

tersebut, yang memiliki posisi penting dalam kehidupan sehari-hari yaitu sub 

sektor perdagangan eceran (ritel) karena paling dekat dengan konsumen akhir (Tri 

Joko, 2009). 

Bisnis ritel merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha untuk 

memasarkan barang atau juga jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya 

itu untuk keperluan pribadi serta rumah tangga (Berman dan Evans, 2007:4). Ritel 

adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi barang dan jasa yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen tingkat akhir (Christina Whidya 

Utami, 2017:6). Tanpa perusahaan ritel, konsumen tidak dapat menikmati barang 

dan jasa yang biasa dikonsumsi sehari-hari dan produsen akan mengalami 

kesulitan dalam menjual produk. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, banyak 

faktor yang dapat menyebabkan bisnis ritel mengalami kesulitan keuangan dan 

memutuskan untuk bubar dikarenakan mengalami kondisi financial distress yang 

pada nantinya akan mengarah pada kebangkrutan (Devy, 2018). 

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt dan Platt, 2002). 

Dapat disebabkan oleh kondisi perusahaan yang selalu mengalami perubahan 
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sehingga berpengaruh terhadap kegiatan dan kinerja perusahaan. Indikator-

indikator untuk melihat financial distress pada perusahaan yaitu jika mengalami 

penurunan laba secara terus menerus bahkan mengalami kerugian, ditutup atau 

dijualnya satu atau lebih unit usaha, pemecatan pegawai secara besar-besaran, 

turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam 

menerapkan kebijakan dan strategi, turunnya kemampuan dalam mencetak 

keuntungan, dan ketergantungan terhadap hutang (Kamal, 2012:20). Perusahaan 

yang dikategorikan mengalami financial distress jika laba operasi negatif selama 

dua tahun berturut-turut (Platt dan Platt, 2002). Kondisi-kondisi yang 

menyebabkan financial distress sangat berdampak pada kegiatan usaha berbagai 

sektor perusahaan khususnya ritel karena mengakibatkan kebangkrutan, 

mengingat ritel merupakan bagian yang penting dalam kehidupan perekonomian 

di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menghasilkan 

pendapatan dari bisnis ritel (Agustini dan Wirawati, 2019). 

Financial distress dapat diukur dengan rumus pertumbuhan laba karena 

Platt dan Platt (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang dikategorikan 

mengalami financial distress jika laba operasi perusahaan negatif selama dua 

tahun berturut-turut. Rumus pertumbuhan laba yang digunakan adalah rumus 

pertumbuhan laba yang dikemukakan oleh Machfoedz (1994) yang mengukur 

pertumbuhan laba dengan cara mengurangi laba operasional (EBIT) tahun 

berjalan dengan EBIT tahun sebelumnya lalu dibagi EBIT tahun sebelumnya 

(Ayu Aprilianti, 2014). 

Fakta menunjukkan perusahaan yang menunjukkan indikator tanda-tanda 

mengalami financial distress, pada ritel perbelanjaan Lotus dan Dabenhams milik 

PT. Mitra Adiperkasa (MAPI), 7 Eleven, dan PT. Matahari Department Store 

termasuk dalam kategori financial distress. Perusahaan Lotus melakukan 

penutupan operasional secara total pada tahun 2017. Pihak manajemen 

menjelaskan bahwa penutupan dikarenakan penghasilan penjualan di toko yang 

kurang menguntungkan (Ananda, 2017). Dibawah naungan MAPI, Debenhams 

yang merupakan toko ritel asal Inggris pada tahun 2017 juga menutup gerainya di 
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berbagai tempat seperti Supermall Karawaci, Kemang Village dan Senayan City 

(Aulia, 2017). 

Tahun 2017, perusahaan ritel ternama yaitu 7 Eleven (SEVEL) dari PT 

Modern Sevel Indonesia menutup seluruh gerainya pada 30 Juni 2017 karena 

adanya beberapa faktor terkait kerugian sebesar Rp 447,9 miliar di kuartal 1 pada 

tahun 2017 (Agustina, 2017). Corporate Secretary PT Modern Putra Indonesia, 

menyatakan bahwa penutupan SEVEL disebabkan karena toko tidak mencapai 

target perusahaan. Pada tahun 2015 pendapatan SEVEL menurun karena daya 

saing yang tinggi antar minimarket, serta melemahnya daya beli konsumen 

sehingga perusahaan mengevaluasi kinerja toko yang tidak mencapai target untuk 

mengurangi biaya operasional (Yulida, 2017). 

Tahun 2017, PT. Matahari Department Store juga menutup dua gerainya di 

Pasaraya Blok M dan Pasaraya Manggarai. Pihak manajemen Matahari 

menyatakan penutupan gerai dikarenakan pusat perbelanjaan sepi pengunjung 

sehingga sudah tidak bisa mencapai target (Damianus, 2017). 

Fakta menunjukkan terdapat dua puluh lima perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, enam perusahaan diantaranya 

mengalami penurunan laba operasional selama dua tahun berturut-turut. 

Tabel 1.1 

Penurunan Laba Operasional Selama Dua Tahun Berturut-turut 

pada Enam Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI Periode 2014-

2018 

Nama Perusahaan 
Laba Operasional 

2014 2015 2016 2017 2018 

PT Electronic City Indonesia Tbk. 155964 40032 -33741 -11806 19583 

Hero Supermarket Tbk 41961 -91184 184449 -251647 -1252995 

Matahari Department Store Tbk 1850544 2244821 2532666 2396300 1575321 

Midi Utama Indonesia Tbk 175115 187897 254376 129235 99091 

Matahari Putra Prima Tbk 730838 233046 101112 -1669614 -1070666 

PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. -50562 -104536 39117 -2257 -2712 

Sumber: www.idx.co.id, 2019 

Berdasarkan tabel 1.1, penurunan laba operasional dialami oleh PT 

Electronic City Indonesia Tbk pada tahun 2014-2016, Hero Supermarket Tbk 
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pada tahun 2016-2018, Matahari Department Store Tbk pada tahun 2016-2018, 

Midi Utama Indonesia Tbk pada tahun 2016-2018, Matahari Putra Prima Tbk 

pada tahun 2014-2017, dan PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. pada tahun 

2016-2018. Artinya, perusahaan pada tabel 1.1 dapat dikatakan mengalami 

financial distress karena mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut 

(Platt dan Platt, 2002). 

Perusahaan tentunya ingin menghindari kondisi-kondisi yang dapat 

mengakibatkan kebangkrutan karena dapat mengakibatkan berbagai kerugian baik 

bagi pemegang saham, karyawan, maupun perekonomian nasional (Al-khatib dan 

Al-Horani, 2012). Kondisi yang dapat menempatkan perusahaan dalam bahaya 

kebangkrutan adalah financial distress. Prediksi financial distress merupakan hal 

yang sangat penting dilakukan perusahaan guna mengantisipasi adanya risiko 

kebangkrutan yang akan terjadi di masa mendatang. Informasi kinerja dan 

keuangan perusahaan sangat dibutuhkan. Kegunaan informasi apabila suatu 

perusahaan mengalami financial distress adalah mempercepat pihak manajemen 

untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan (Platt dan Platt, 2002). 

Analisis rasio keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk memprediksi 

terjadinya financial distress (Susi, 2018). Analisis rasio keuangan dapat 

membantu para pelaku bisnis, pemerintah, dan pihak pemakai lainnya dalam 

menilai kondisi suatu perusahaan (Nuryaman,2003). Rasio keuangan yang 

digunakan sebagai acuan memprediksi financial distress adalah rasio 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage (Irma Kristiani, 2016). 

Rasio profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset (ROA) yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan aset 

yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan laba (Munawir, 

2014:89). Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam 

penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan (Muhammad Ali, 2018). 

Penelitian Andina Nur Fathonah (2016) mengungkapkan bahwa Return On 

Asset (ROA) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan 

terjadinya financial distress suatu perusahaan. Penelitian Marisa (2016) 

menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap financial distress. 
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Penelitian Simanjuntak, dkk (2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas (ROA) 

tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress suatu perusahaan. 

Rasio likuiditas diproksikan dengan current ratio digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek 

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 

2017:134). Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya 

sehingga perusahaan dapat terhindar dari kondisi financial distress (Susi, 2018).  

Penelitian Atika, dkk (2013) mengungkapkan bahwa current ratio 

berpengaruh secara negatif terhadap financial distress. Penelitian Mitha (2017) 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian Agustini dan Wirawati (2019) menyatakan bahwa rasio likuiditas 

(current ratio) tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress suatu 

perusahaan. 

Rasio leverage diproksikan dengan Debt to Asset Ratio. Debt to Asset 

Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva (Kasmir, 2017:156). Melalui rasio utang, kreditur dapat mengukur seberapa 

tinggi risiko utang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Apabila rasionya 

tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan 

perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya (Kasmir, 2017:156). 

Penelitian Kusuma dan Sumani (2017) mengungkapkan bahwa Debt to 

asset ratio berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. Penelitian 

Lamria (2015) menyatakan bahwa debt ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap prediksi financial distress. Penelitian Nugraha dan Fajar (2018) 

menyatakan bahwa rasio leverage (debt ratio) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress.  

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, maka dalam penelitian digunakan variabel rasio profitabilitas 
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yaitu Return On Asset (ROA), rasio likuiditas yaitu current ratio, dan rasio 

leverage yaitu Debt to Asset Ratio untuk membuktikan bagaimana pengaruh 

Return On Assets (ROA), Current Ratio, dan Debt to Asset Ratio terhadap 

prediksi financial distress di suatu perusahaan. 

Berdasarkan fenomena, maka penulis tertarik untuk menguji kembali 

penelitian serupa dengan rentang waktu yang berbeda dengan judul “Pengaruh 

Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

Terhadap Financial Distress (FD) (Studi Survei pada Perusahaan Ritel yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka dapat 

disusun identifikasi pokok masalah sebagai berikut: 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, banyak faktor yang dapat 

menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan memutuskan untuk 

bubar dikarenakan mengalami kondisi financial distress yang pada akhirnya 

mengarah pada kebangkrutan. Pada beberapa tahun terkahir perusahaan ritel di 

Indonesia banyak mengalami penurunan penjualan dan menutup gerai-gerai 

ritelnya dengan berbagai alasan. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah terdapat beberapa 

masalah yang perlu dikaji, mengingat luasnya permasalahan maka penelitian 

dibatasi untuk membahas tanda-tanda awal kesulitan keuangan perusahaan dengan 

teori Platt dan Platt (2002). Tanda-tanda awal mulanya financial distress dalam 

penelitian yang dibuat dapat dilihat dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA), Current Ratio (CR), dan Debt to Asset Ratio (DAR)  dengan 

menggunakan data-data laporan keuangan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018. 
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1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka dapat 

disusun identifikasi pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Return On Asset (ROA), Current Ratio, dan Debt to Asset 

Ratio (DAR) pada sektor ritel yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap financial distress 

pada sektor ritel yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

3. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap financial distress pada 

sektor ritel yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

4. Apakah Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh terhadap financial 

distress pada sektor ritel yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

5. Apakah Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), dan Debt to Asset 

Ratio (DAR) berpengaruh secara simultan terhadap financial distress pada 

sektor ritel yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 


