
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Operasi perusahaan terpengaruh dan mungkin terus terpengaruh oleh kondisi 

perekonomian di Indonesia yang mungkin berdampak pada penurunan nilai mata 

uang dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan target arus kas. 

Hingga saat ini kondisi ekonomi masih dipengaruhi oleh ketidakpastian keadaan 

sosial dan politik di dalam negeri, walaupun secara makro telah terjadi 

perkembangan secara positif terhadap beberapa indikator utama, seperti 

peningkatan kegiatan ekonomi, perbaikan tingkat likuiditas, tingkat bunga dan 

nilai tukar uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang relatif stabil. Nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya masih terus berfluktuasi 

dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik dalam negeri. Ketidakpastian kondisi 

ekonomi berpengaruh terhadap perdagangan retail, terutama dalam hal 

berkurangnya sumber dana dan penurunan jumlah pendapatan. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berlangsung lima tahun lebih, 

dan sampai saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Walaupun makro ekonomi 

pada tahun 2004 relatif stabil, nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan tingkat 

suku bunga yang menurun dan stabil, namun iklim investasi masih dinilai negatif 

karena berbagai masalah seperti tenaga kerja, keamanan, ketidakpastian hukum 

dan sebagainya. 

Perekonomian global yang belum pulih terutama perekonomian Amerika 

Serikat dan negara-negara maju lainnya seperti Jepang juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan nasional. Selain itu adanya kenaikan 

bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan upah buruh mengakibatkan kenaikan-

kenaikan harga yang sifatnya sangat luas.  

Kebanyakan perusahaan mengalami defisit dikarenakan kerugian usaha, 

kerugian selisih kurs, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya dan tingginya 

tingkat bunga pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan menangguhkan 



 

pelunasan sebagian pokok dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, serta 

tidak dapat memenuhi ketentuan rasio hutang terhadap ekuitas yang disyaratkan 

dalam perjanjian pinjaman keadaan ini memungkinkan kreditur menyatakan 

pinjaman tersebut menjadi segera jatuh tempo dan terutang. Hal-hal tersebut dapat 

menimbulkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemampuan perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.  

Pemulihan kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan 

kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia, yang 

berada di luar kendali perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk 

menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan 

pendapatan perusahaan, termasuk dampak terhadap pemegang saham, pelanggan, 

pemasok dan kreditor. 

Persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi telah membawa 

perusahaan-perusahaan ke dalam kondisi yang sulit untuk terus mampu 

memenangkan persaingan tersebut, bahkan untuk sekedar mempertahankan 

keberadaannya pun sudah menjadi suatu masalah yang pelik bagi mereka. Di sisi 

lain, perkembangan perusahaan merupakan hal yang penting diinginkan oleh 

setiap pelaku bisnis. 

Dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, maka kinerja 

manajerial harus terus ditingkatkan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Peningkatan kinerja manajerial dalam suatu organisasi atau 

perusahaan merupakan salah satu kekuatan bagi organisasi untuk beroperasi 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti menjalankan operasi seoptimal mungkin 

sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran yang ditetapkan 

perusahaan, sedangkan efisien berarti penghematan seoptimal mungkin dengan 

tidak mengabaikan kualitas output yang dihasilkan. Terwujudnya efisiensi dan 

efektifitas bagi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan manajemen 

dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, diantaranya yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, pengarahan dan pengendalian (Winardi, 1993:7). 

Pimpinan perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara pengelolaan usaha 

secara efektif dan efisien agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Sebagai 



 

pengelola dan pengendali aktifitas perusahaan, manajemen perlu memfokuskan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi planning, organizing, actuating, dan 

controlling. Diantara ke empat elemen tersebut, fungsi perencanaan dan kontrol 

merupakan dua fungsi utama yang saling melengkapi. Perencanaan adalah suatu 

proses penetapan tujuan perusahaan di masa yang akan datang dan penentuan 

tindakan yang konsisten dengan tujuan tersebut. Contohnya bertujuan menjaga 

agar aktifitas perusahaan berjalan konsisten dengan rencana dan memastikan 

bahwa kegiatan dilakukan demi tercapainya tujuan perusahaan.  

Dalam tahun-tahun krisis tersebut banyak perusahaan retail yang dinyatakan 

mengalami kebangkrutan namun masih tetap beroperasi dan melanjutkan 

kegiatannya. Kinerja manajerial dinilai baik akan tetapi perusahaan diprediksikan 

akan mengalami kebangkrutan. Seperti kinerja manajerial yang ditunjukkan oleh 

PT. Rimo Catur Lestari yang dinilai baik tetapi menurut perhitungan Altman Z-

Score, perusahaan ini diprediksikan bangkrut. Manajemen harus mampu 

mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan melalui pengambilan 

keputusan yang berhati-hati. Dalam hal ini manajemen memegang peranan 

penting dalam menjalankan kegiatan operasi usahanya yaitu salah satunya adalah 

mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaannya. Tujuan perusahaan bermacam-macam yaitu pencapaian 

keuntungan maksimum, berusaha asal hidup (survival), bertujuan sosial, prinsip 

keamanan manajemen, dan sebagainya. Untuk mengambil keputusan dan 

penetapan suatu kebijakan yang tepat diperlukan suatu informasi seperti laporan 

keuangan, yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil, yang tersedia 

secara tepat waktu, dapat ditelusuri kebenarannya, jelas, lengkap dan akurat. 

Laporan keuangan merupakan suatu gambaran mengenai keadaan suatu operasi 

perusahaan dalam suatu periode. Melalui laporan keuangan kita dapat mengetahui 

aktivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Laporan keuangan disusun dengan 

asumsi perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.   



 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

“HUBUNGAN KINERJA MANAJERIAL DENGAN PREDIKSI 

KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN” (Survey pada Perusahaan 

Perdagangan Retail di Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja manajerial pada perusahaan perdagangan retail di 

Bandung. 

2. Bagaimana prediksi kebangkrutan perusahaan perdagangan retail di Bandung. 

3. Apakah terdapat hubungan antara kinerja manajerial dengan prediksi 

kebangkrutan perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kinerja manajerial dengan prediksi kebangkrutan perusahaan. 

Dengan latar belakang dan rumusan masalah seperti telah dikemukakan 

diatas, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kinerja manajerial pada perusahaan perdagangan retail. 

2. Untuk mengetahui prediksi kebangkrutan perusahaan perdagangan retail. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kinerja manajerial dengan prediksi 

kebangkrutan perusahaan perdagangan retail.   

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang didapatkan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis  

Diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konsep dan hubungannya dengan praktek yang terjadi di dalam perusahaan. 



 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan serta 

tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan dengan penggunaan analisis 

laporan keuangan. 

3. Bagi pihak-pihak lain  

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi peneliti 

yang berminat dalam bidang yang serupa. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Seorang pemimpin dalam suatu perusahaan harus mengetahui seluruh 

aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan yang dipimpinnya, mulai dari 

awal penyusunan perencanaan sampai saat terciptanya tujuan perusahaan. Pada 

perusahaan kecil, aktivitas demikian berada pada satu tangan, yaitu pemimpin 

perusahaan. Bila perusahaan telah berkembang dan menjadi besar, pimpinan tidak 

lagi dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Keterbatasan 

pimpinan perusahaan dalam mengendalikan secara langsung, seperti kegiatan 

operasional bawahannya, adalah wajar karena sebagai seorang pemimpin 

perusahaan umumnya mengawasi satu lingkup pekerjaan dalam batas tertentu. 

Peranan seorang manajer diwujudkan dalam bentuk tugas-tugas utamanya 

adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan performansi dari 

organisasi. Dengan demikian tugas manajer dalam organisasi bisnis adalah 

membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian 

rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis 

mencapai tujuan seperti: meningkatkan produktifitas, memperluas pangsa pasar 

(market share) meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya dan lain-lain yang 

pada prinsipnya akan meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya-biaya dan 

lain-lain yang pada prinsipnya akan meningkatkan performansi bisnis dalam 

situasi ekonomi yang sangat kompetitif.  

Menurut Wilopo dalam Jurnal Riset Akuntansi yang meneliti prediksi 

kebangkrutan bank mengungkapkan bahwa sebagian besar bank yang gagal 



 

disebabkan ketidakjujuran manajemen. Hal ini mengindikasikan bahwa peran 

manajer sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Imas Soemaryani dalam jurnal bisnis manajemen yang berjudul Peran 

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Suksesnya Kinerja Suatu Organisasi 

menjelaskan bahwa sumber daya manusia mempunyai peran sentral dalam 

perencanaan dan implementasi aktifitas organisasi atau perusahaan. Ini berarti 

bahwa sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan 

keunggulan bersaing, yang pada akhirnya kinerja perusahaan akan sangat 

ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia. Manajemen sudah menjadi 

kebutuhan dan berperan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Seiring 

perjalanan waktu dan perkembangan yang terus berlangsung ditandai oleh 

munculnya berbagai jenis dan jumlah orang yang bergerak pada berbagai bidang 

baik social oriented maupun profit oriented, peran manajer dirasakan semakin 

penting dan bahkan bila suatu organisasi ingin terus maju manajemen harus 

bersikap lebih profesional. Maju mundurnya suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh manajemen perusahaan. 

Pentingnya peran manajer dan beberapa penyebab kegagalan perusahaan 

yang berakibat pada kelangsungan hidup suatu perusahaan juga diungkapkan oleh 

Larsen (2004:739) sebagai berikut:  

“ Business failures are common occurrence in the U.S economy. Poor 

management, excessive debt, and inadequate accounting are the 

commonly cited causes of business failure.” 

 
Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimensi dari output 

yang dicapai manajer secara individual dalam melaksanakan tugas-tugas 

manajerial. Ada tujuh indikator penilaian kinerja seorang manajer yang 

dikemukakan oleh Winardi (2000:177), yaitu sebagai berikut:  

 
1. Perencanaan (Planning) 
2. Pengorganisasian (Organizing) 
3. Koordinasi (Coordination) 
4. Menggerakkan (Actuating) 
5. Memimpin (Leading) 



 

6. Komunikasi (Communicating) 
7. Pengawasan (Controlling) 
 

 Mahoney (1963:14) menambahkan beberapa indikator dari kinerja 

manajerial yaitu diantaranya investigasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf, 

negosiasi, dan representasi.  

Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam infrastruktur 

organisasi. Istilah tersebut mencakup suatu kewajiban operasional, sistem dan 

praktek yang mengkoordinasikan tindakan transfer informasi untuk mendukung 

seluruh sistem kinerja manajemen. Untuk mencapai tujuan perusahaan, 

manajemen harus mengetahui seluruh aktifitas yang berhubungan dengan 

perusahaan, mulai dari perencanaan sampai pencapaian tujuan perusahaan 

Stoner dan Freeman (1996:6) mendefinisikan kinerja, baik 

organisasional, performance maupun manajerial performance sebagai ukuran dari 

keefisienan dan keefektifan dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perlu diukur 

dan dievaluasi untuk menentukan sejauhmana keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Achmad S. Ruky (2004:6) definisi 

manajemen kinerja ini berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang 

diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi (perusahaan) untuk 

merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan.  

Betapa pentingnya kinerja manajerial dalam hubungannya dengan 

kelangsungan hidup perusahaan karena tidak ada perusahaan yang dapat hidup 

lama bila manajemennya tidak baik, dan beruntunglah perusahaan itu bila 

mempunyai manajemen yang kompeten (Sukanto, 1991). 

Adapun pengertian kebangkrutan menurut Mamduh (2003:261) adalah 

sebagai berikut: 

“Kebangkrutan adalah keadaan seseorang yang sedang bangkrut 
atau tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-
hutangnya atau ketidakmampuan. Pada hakekatnya, keadaan 
seorang debitor yang telah diputuskan atau dinyatakan bangkrut oleh 
suatu pengadilan. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang 
berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar.” 
 



 

Kebangkrutan berarti menyangkut terjadinya biaya-biaya baik langsung 

dan tidak langsung dimana keduanya merupakan faktor ekstern yang 

menyebabkan terkurasnya aktiva dan sumber-sumber yang dimiliki oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila adanya gejala dan tanda-

tanda kebangkrutan itu diketahui lebih awal, sehingga dapat dicarikan jalan 

keluarnya untuk mengurangi atau menghindarkan  terjadinya biaya-biaya tersebut. 

Sedangkan pengertian kebangkrutan menurut Harnanto (1991:485) 

dimaksudkan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan mengalami 

kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan 

usahanya. Akibat yang lebih serius dari kebangkrutan adalah berupa penutupan 

usaha dan pada akhirnya menjadi pembubaran perusahaan atau likuidasi. 

Hasil analisis rasio keuangan akan mampu menginterpretasikan berbagai 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi 

keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang. Analisis ini diharapkan dapat 

membantu manajemen untuk mengidentifikasikan kekurangan dan kemudian 

melakukan tindakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan perusahaan. Serta 

membuat keputusan yang rasional dalam hal perencanaan perusahaan sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian analisis rasio keuangan juga 

dapat dijadikan sebagai detektor cara pencegahan dini agar perusahaan dapat 

terhindar dari keadaan bangkrut (insolvency). 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari setiap 

perusahaan adalah kegunaannya untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan 

hidup perusahaan. Meramalkan kelangsungan hidup perusahaan itu merupakan 

aspek yang terpenting dari segala aspek. Kegunaan hasil analisis yang dilakukan 

oleh hampir semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Pentingnya 

meramalkan kelangsungan hidup perusahaan juga karena menurut faktanya, tidak 

satupun pihak baik manajemen maupun para investor mengharapkan akan 

terjadinya kebangkrutan atau keharusan untuk menutup usahanya pada suatu saat. 

Menurut Agnes Sawir (2003:6) bahwa analisis dan interpretasi dari 

macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang 

kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Lebih lanjut, Agnes Sawir (2003:23) 



 

menyebutkan bahwa telah diciptakan suatu analisis yang dikembangkan oleh 

Altman yaitu dengan mengkombinasikan macam-macam rasio yang telah ada 

sebelumnya menjadi lima komponen rasio saja yang penting untuk dapat 

memprediksi akan terjadinya kebangkrutan dalam suatu perusahaan antara lain: 

1. Rasio dari Modal Kerja terhadap Total Aktiva 

2. Rasio dari Laba yang ditahan terhadap Total Aktiva 

3. Rasio dari Laba sebelum Bunga dan Pajak terhadap Total Aktiva  

4. Rasio dari Harga (nilai saham) terhadap Total Hutang 

5. Rasio dari Tingkat Perputaran (Total) Aktiva 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model B Z-Score for non  

manufacturing. Dalam hal ini, Altman mengembangkan model untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan non  manufacturing. Adapun bentuk dari 

model ini adalah sebagai berikut: 

 

Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4  

 

Keterangan: X1 = 
AssetTotal

CapitalWorkingNet
 

X2 = 
AssetTotal

Earningretained
 

X3 = 
AssetTotal

EBIT
 

X4 = 
sLiabilitieTotal

EquityofValueMarket
 

Interpretasi nilai Z-Score: 

- Z-Score di atas 2,60 

Mengindikasikan bahwa perusahaan dalam keadaan aman artinya tidak 

bangkrut.  

- Z-Score di antara 1,10 - 2,60 

Perusahaan berada pada grey area. Apabila perusahaan tidak melakukan 

perbaikan yang radikal akan mengalami ancaman kebangkrutan.  



 

- Z-Score di bawah 1,10 

Indikasi perusahaan menghadapi ancaman kebangkrutan yang serius. 

Setelah dilihat dari keseluruhan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis 

yang di dapat penulis adalah terdapat hubungan antara kinerja manajerial dengan 

prediksi kebangkrutan perusahaan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di pojok BEJ Universitas Widyatama. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2007 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


