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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

melalui usaha pokok yang dijalankan. Dalam menjalankan usahanya, fenomena 

jatuh bangun merupakan suatu hal yang sudah biasa dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan harus dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga perlu 

untuk terus memperbaiki kinerjanya. Sebagai jaminan untuk dapat 

mempertahankan keberlangsungan suatu usaha maka perusahaan harus mampu 

menghasilkan tingkat laba yang tinggi. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

mempertahankan keberlangsungan suatu usahanya dengan mengelola kinerja 

perusahaan, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan keuangan. Ketika 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka akan menjadi pertimbangan 

bagi investor maupun kreditur yang akan menanamkan modalnya. Sehingga, 

perusahaan hendaknya dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik untuk 

memperoleh suntikan dana tersebut untuk kelangsungan dari usaha yang 

dijalankan. 

Kebangkrutan suatu perusahaan biasanya diawali dengan kesulitan 

keuangan yang ditandai oleh adanya ketidakpastian probabilitas pada masa yang 

akan datang. Kesulitan keuangan dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat 

diketahui melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan. 

Menurut Kamaludin & Pribadi (2011), laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan merupakan salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 

perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

tepat. Informasi pada laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk melihat kondisi 

keuangan perusahaan. Prediksi kondisi keuangan perusahaan, yang berkaitan 

dengan kebangkrutan, merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan 

(stakeholders), yakni kreditor, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor, dan 

manajemen. Para pemangku kepentingan (stakeholders) yang menggunakan 

laporan keuangan tersebut akan meramalkan, membandingkan, dan 
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menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang akan 

diambilnya. 

Salah satu cara untuk melihat kondisi keuangan perusahaan adalah rasio 

keuangan, dimana bisa dilihat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan. Rasio keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk 

menganalisis tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi 

kemungkinan kesulitan keuangan masa depan sehingga kita bisa mengambil 

tindakan untuk menghindari risiko keuangan. Umumnya penelitian yang 

menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan, yang 

menyimpulkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi kondisi 

keuangan perusahaan (Liana & Sutrisno, 2014). 

Kebangkrutan terjadi setelah mengalami kesulitan keuangan, oleh karena itu 

perusahaan perlu mengantisipasi kinerja perusahaanya dengan baik. Prediksi 

Kebangkrutan biasanya mengacu pada model penelitian Edward Altman. Altman 

memadukan beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kemungkinan 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dapat dikatakan bangkrut. 

Hasil penelitiannya pun diberi nama Z-Score.  

Berdasarkan harian bisnis.com pada tahun 2014 yang ditulis oleh Anissa 

Margrit bahwa PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) yang terafiliasi 

dengan Grup Salim lewat Gallant Venture Ltd, mengalami penurunan kinerja 

pada 2014 setelah mencatatkan rugi bersih Rp147,49 miliar. Berdasarkan laporan 

keuangan yang disampaikan dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek 

Indonesia (BEI), Jumat (27/2/2015), perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan 

yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp147,49 miliar pada 

2014. Pendapatan turun tipis 3,16 persen menjadi Rp19,45 triliun pada 2014 dari 

periode sama tahun sebelumnya Rp20,09 triliun. Beban pokok pendapatan turun 

menjadi Rp16,82 triliun pada 2014 dari periode sama tahun sebelumnya Rp17,8 

triliun. 

Sementara itu, laba kotor naik 5,85 persen dari Rp2,49 triliun pada 2013 

menjadi Rp2,63 triliun pada 2014. Di pos beban, perseroan mencatatkan kenaikan 

antara lain beban umum dan admistrasi naik menjadi Rp1,07 triliun pada 2014 

dari periode sama tahun sebelumnya Rp978,44 miliar. Beban penjualan naik 
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menjadi Rp1,33 triliun pada 2014 dari periode sama tahun sebelumnya Rp1,14 

triliun. Laba usaha naik 6,17 persen menjadi Rp1 triliun pada 2014 dari periode 

sama tahun sebelumnya Rp951 miliar. Perseroan mencatatkan total liabilitas naik 

tipis 5,6 persen menjadi Rp16,74 triliun pada 31 Desember 2014 dari periode 

sama tahun sebelumnya Rp15,65 triliun. 

Total aset naik 5,09 persen menjadi Rp23,45 triliun pada 31 Desember 2014 

dari periode sama tahun sebelumnya Rp22,31 triliun. Hingga akhir tahun, 

perseroan mengantongi kas sebesar Rp1,13 triliun. Tahun 2014 memang bukan 

tahun yang baik bagi sektor otomotif. Data Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil tahun lalu menciut 

1,78% menjadi 1,2 juta unit dari angka 2013 yang mencapai 1,22 juta unit. 

Berdasarkan fenomena tersebut, dikatakan bahwa perusahaan mencatatkan 

total liabilitas naik sebesar 5,65 persen dan total aset naik 5,09 persen. Dilihat dari 

laporan keuangan tahun 2013 total liabilitas sebesar Rp15,65 triliun sedangkan 

tahun 2014 sebesar Rp16,74 triliun dan total aset tahun 2013 sebesar Rp22,31 

triliun sedangkan tahun 2014 sebesar Rp23,47 triliun. Artinya tingkat Leverage 

semakin tinggi karena total liabilitas dan total aset semakin tinggi. Hal ini sesuai 

dengan teori Hery (2015, hlm. 195) yang menyatakan bahwa ‘semakin tinggi 

Leverage maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat 

melunasi kewajibannya’. Sehingga PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk  

mengalami penurunan kinerja. Apabila perusahaan tidak mampu memperbaiki 

kinerjanya lambat laun akan mengalami kebangkrutan.  

Pada Rasio Aktivitas, dilihat dari fenomena tersebut bahwa total aset naik 

sebesar 5,09 persen tetapi penjualan mengalami penurunan. Dilihat dari laporan 

keuangan total aset tahun 2013 sebesar Rp22,31 triliun sedangkan tahun 2014 

sebesar Rp23,47 triliun sedangkan total penjualan tahun 2013 sebesar Rp20,094 

triliun dan tahun 2014 sebesar Rp19,458 triliun. Artinya tingkat Rasio Aktivitas 

tersebut semakin rendah karena total aset naik tetapi total penjualan mengalami 

penurunan. Hal ini sesuai dengan teori Harahap (2013, hlm. 309) yang 

menyatakan bahwa ‘semakin tinggi Rasio Aktivitas maka semakin baik begitu 

pula sebaliknya’. Maka dari itu PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 

UPN "VETERAN" JAKARTA



4 
 

 

 

mengalami penurunan kinerja. Apabila perusahaan tidak mampu memperbaiki 

kinerjanya lambat laun akan mengalami kebangkrutan.  

Pada Pertumbuhan Perusahaan dilihat dari fenomena tersebut bahwa 

penjualan tahun 2014 mengalami penurunan. Dilihat dari laporan keuangan total 

penjualan tahun 2013 sebesar Rp20,094 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp19,458 

triliun. Artinya tingkat Pertumbuhan Perusahaan semakin rendah karena total 

penjualan semakin menurun. Hal ini sesuai dengan teori Harahap (2013, hlm. 310) 

menyatakan bahwa ‘Pertumbuhan Perusahaan menunjukan presentasi kenaikan 

penjualan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, semakin tinggi semakin baik 

begitu pula sebaliknya’. Maka dari itu PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 

mengalami penurunan kinerja. Apabila perusahaan tidak mampu memperbaiki 

kinerjanya lambat laun akan mengalami kebangkrutan.  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor dalam 

penelitian terdahulu yang memengaruhi kondisi Prediksi Kebangkrutan 

perusahaan karena hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu masih belum 

konsisten. Penelitian Kamaludin & Pribadi (2011), Thim et al., (2011) dan 

Hidayat & Meiranto (2014) menunjukkan bahwa Leverage memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Prediksi Kebangkrutan. Sedangkan dalam penelitian Pal 

(2011), Liana & Sutrisno (2014), Laurenzia & Sufiyati (2015) dan Widhiari & 

Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Prediksi Kebangkrutan. 

Hasil yang belum konsisten juga terdapat pada variabel Rasio Aktivitas, 

seperti dalam penelitian Kamaludin & Pribadi (2011), Pal (2011), Hidayat & 

Meiranto (2014) dan Widhiari & Merkusiwati (2015) menunjukkan Rasio 

Aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Prediksi Kebangkrutan. Di sisi 

lain, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Laurenzia & Sufiyati (2015), dimana 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa Rasio Aktivitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Prediksi Kebangkrutan. 

Sama halnya dengan variabel Pertumbuhan Perusahaan yang memiliki 

perbedaan hasil. Dalam penelitian Thim et al., (2011), Eliu (2014) dan Widhiari & 

Merkusiwati (2015) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Prediksi Kebangkrutan. Hal ini berbanding 
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terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Liana & Sutrisno (2014), 

menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Prediksi Kebangkrutan. 

Penelitian ini adalah replikasi dari Liana & Sutrisno (2014) sebagai acuan 

dasar penelitian ini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu 

pergantian variabel independen rasio likuiditas dan rasio profitabilitas menjadi 

Rasio Aktivitas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik 

sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan regresi berganda. Perbedaaan 

selanjutnya yaitu ada pada periode tahun penelitian dimana penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 – 2015, dimana penelitian 

sebelumnya perusahaan manufaktur yang di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2009-2012. 

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena dan penelitian terdahulu yang 

tidak konsisten sehingga menjadi pertimbangan yang menarik dalam penelitian 

berjudul Pengaruh Leverage, Rasio Aktivitas dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Prediksi Kebangkrutan. 

 

I.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap Prediksi 

Kebangkrutan? 

b. Apakah Rasio Aktivitas berpengaruh signifikan terhadap Prediksi 

Kebangkrutan? 

c. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Prediksi Kebangkrutan? 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Leverage terhadap Prediksi 

Kebangkrutan 

b. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Rasio Aktivitas terhadap 

Prediksi Kebangkrutan 

c. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Prediksi Kebangkrutan 

 

I.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi untuk 

menambah pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh Leverage, 

Rasio Aktivitas dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Prediksi 

Kebangkrutan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam memPrediksi 

Kebangkrutan yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan 

sehingga dapat melakukan tindak pencegahan sedini mungkin. 

2) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 

bagi para investor dalam memutuskan berinvestasi disebuah 

perusahaan 
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