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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara besar dengan berbagai macam kekayaan 

yang dimiliki. Baik pemerintah ataupun swasta terus berupaya bertahan di 

tengah persaingan dan kondisi pasar yang tidak tentu arahnya. Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) merupakan sebutan untuk perusahaan negara di 

Indonesia (Anggoro, 2016). BUMN merupakan badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya berasal dari negara yang diperoleh secara 

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian 

BUMN tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN merupakan badan 

usaha yang tergolong profit oriented. Namun, beban BUMN tidak hanya 

menghasilkan laba, BUMN memiliki tujuan utama yakni memberikan 

sumbangsih bagi perkembangan ekonomi secara nasional. Artinya, tugas 

mulia BUMN menuntutnya untuk mampu meningkatkan laba dan sekaligus 

mengembangkan ekonomi nasional melalui peran aktif dalam memberikan 

pembinaan dan bantuan kepada pengusaha kecil, koperasi, bahkan kepada 

masyarakat (UU No. 19, 2003).  

Kondisi financial distress merupakan awal mula suatu entitas 

mengalami kebangkrutan (Widhiari & Merkusiwati, 2015). Tentunya kondisi 

seperti ini tidak diinginkan oleh entitas manapun, dikarenakan suatu entitas 

didirikan dengan tujuan untuk dapat terus melangsungkan kegiatan usahanya. 
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Kondisi financial distress dapat diakibatkan oleh buruknya pengelolaan 

kinerja keuangan yang dilakukan oleh manajemen suatu entitas. Hal itu dapat 

mengakibatkan ketidakmampuan membayar hutang-hutangnya yang telah 

jatuh tempo (Stephanie et al., 2020). Financial distress harus dideteksi sedini 

mungkin agar suatu entitas tidak mengalami kondisi kebangkrutan yang 

menyebabkan entitas tersebut dilikuidasi (Setyowati & Sari, 2019). Pertiwi 

(2018) menyatakan bahwa banyak faktor dalam memprediksi kebangkrutan, 

yaitu faktor eksternal perusahaan yang berupa bencana alam dan makro 

ekonomi dan faktor internal. Rasio keuangan merupakan salah satu faktor 

internal untuk mendeteksi terjadinya financial distress (Pertiwi, 2018). Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Perdana & Dillak (2019) yang menyatakan 

bahwa rasio keuangan merupakan alat ukur untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan dan dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Rasio 

keuangan dapat dijelaskan dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

(leverage), rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio-rasio lainnya 

(Kasmir, 2018).  

Rasio leverage menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan diperoleh secara kredit (Aini & Purwohandoko, 2018). Jika suatu 

entitas memiliki nilai leverage yang tinggi, maka entitas tersebut memiliki 

hutang yang besar (Aini & Purwohandoko, 2018). Hal itu berarti bahwa 

entitas tersebut memiliki tingkat risiko financial distress yang tinggi.  

Sales growth yang merupakan rasio pertumbuhan juga dapat dijadikan 

sebagai indikator dalam memprediksi financial distress. Sales growth 
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menggambarkan bagaimana perusahaan mampu meningkatkan penjualannya 

(Handayani, Widiasmara, & Amah, 2019). Jika suatu entitas memiliki nilai 

sales growth yang rendah, maka entitas tersebut dapat dikatakan tidak mampu 

melakukan penjualan dengan baik (Handayani et al., 2019). Jika kondisi 

tersebut dibiarkan terus menerus maka risiko financial distress yang dihadapi 

entitas akan tinggi.  

Selain rasio keuangan, financial distress juga dapat diprediksi dengan 

menggunakan arus kas. Arus kas menggambarkan kondisi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada periode tertentu (Hariyanto, 2018). Jika arus kas suatu 

entitas meningkat, maka besar kemungkinan laba yang dihasilkan entitas 

tersebut juga meningkat (Nukmaningtyas & Worokinasih, 2018).  

Penelitian yang dilakukan oleh Asfali (2019) menyatakan bahwa 

financial distress dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, leverage, 

aktivitas dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Bernardin & Tifani (2019) menyatakan bahwa leverage tidak dapat 

memengaruhi secara signifikan dalam memprediksi kesulitan keuangan, dan 

arus kas secara signifikan dapat memprediksi kesulitan keuangan dengan arah 

negatif. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Febriyan & Prasetyo (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat 

cukup bukti bahwa arus kas operasi, likuiditas, diversifikasi dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress suatu 

perusahaan, sedangkan leverage menunjukkan adanya pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap probabilitas financial distress suatu perusahaan.  
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Beberapa tahun terakhir badan usaha di Indonesia mulai berusaha 

menyeimbangkan antara tujuan keuntungan dan pelestarian lingkungan. 

Fenomena kesulitan keuangan atau financial distress yang terjadi pada 

BUMN oleh berbagai perusahaan baik itu perusahaan dengan skala besar atau 

pun perusahaan dengan skala kecil dari berbagai sektor industri. Kesulitan 

keuangan yang mengancam operasional BUMN menjadi hal yang sangat 

penting karena perusahaan ini menyerap pendanaan pemerintah. BUMN 

seharusnya sehat dan memiliki kemampuan keuangan secara mandiri bahkan 

berpeluang membantu keuangan negara sebagaimana yang terjadi di negara 

lain. Fenomena ini merupakan reasearch gap yang penting untuk dianalisa.  

Enggar (2019) menyebutkan bahwa tekanan keuangan atau financial 

distress adalah kejadian yang mengawali kebangkrutan dalam sebuah 

perusahaan. Model financial distress perlu dikembangkan, karena dengan 

mengetahui kondisi sejak awal, perusahaan diharapkan dapat melakukan 

tindakan antisipasi, minimal untuk memperkecil potensi kebangkrutan. 

Beberapa model dalam memprediksi financial distress yaitu model Altman, 

model Zmijewski, model Grover, dan Springate.  

Penelitian ini menggunakan model Springate didasarkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Edi & Tania, 2018) yang menunjukkan hasil 

bahwa terdapat model diskriminan yang memiliki R square tinggi dalam 

memprediksi kondisi keuangan perusahaan, yaitu Springate. Springate 

menggunakan metode yang sama dengan Altman. Awalnya model ini terdiri 

dari 19 rasio keuangan, namun setelah melalui pengujian, Springate 
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menggunakan 4 rasio keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

acuan terhadap pengambilan keputusan stakeholder dalam melihat kondisi 

keuangan BUMN di Indonesia, (Iqbal & Asyriana, 2020). Penelitian ini juga 

menggunakan model Grover. Model ini diciptakan Jeffrey S.Grover dengan 

melakukan perdesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score. 

Setelah melakukan stepwise analysis (Nurdyastuti & Iskandar, 2019). 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah 

kompensasi manajerial, modal kerja, pertumbuhan investasi, arus kas operasi, 

leverage terhadap financial distress BUMN. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian Gunawan dkk (2019). Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan 2 model 

pengukuran financial distress yaitu model Springate dan Grover dengan 

tujuan untuk memperoleh kekonsistenan hasil pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

diuraikan di atas peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan mengambil judul ‘’FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL DISTRESS: PENDEKATAN 

MODEL SPRINGATE DAN GROVER” (Studi Empiris Pada Badan Usaha 

Milik Negara Periode 2015-2019). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut diatas, oleh 

karena itu masalah dalam penilitan ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah kompensasi manajerial berpengaruh terhadap financial distress 

BUMN? 

2. Apakah working capital terhadap financial distress BUMN? 

3. Apakah pertumbuhan investasi berpengaruh terhadap financial distress 

BUMN? 

4. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap financial distress BUMN? 

5. Leverage berpengaruh terhadap financial distress BUMN? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ingin 

melakukan penilitan adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajerial terhadap financial 

distress BUMN.  

2. Untuk mengetahui pengaruh working capital terhadap financial distress 

BUMN. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan investasi terhadap financial 

distress BUMN.  

4. Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap financial distress 

BUMN.  

5. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap financial distress BUMN.  

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, manfaat yang 

dapat diambil dari penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam 

membuat kebijakan dan mengambil keputusan dari informasi yang 

dihasilkan sehingga dapat berhati-hati dalam mengelola keuangan 

sehungga tidak terjadi financial distress. 

2. Bagi investor, informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan 

investasi dengan tepat.  

3. Bagi akademis, dapat digunakan untuk memperluas wacana dan untuk 

referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai metode Springate 

dan Grover dalam mengukur financial distress dan faktor apa saja yang 

dapat dijadikan indikasi terhadap terjadinya financial distress.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai arahan untuk mempermudah 

pembahasan dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyajikan 

susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang yang 

mendasari penelitian, rumusan masalah yang berdasarkan dengan latar 

belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti meliputi teori sinyal dan agensi, serta 
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variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti financial 

distress, kompensasi manajerial, working capital, pertumbuhan investasi, arus 

kas operasi, dan leverage, serta membahas mengenai penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjalasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data 

yang akan dipakai. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai penyajian dan analisis data. 

Menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data serta pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


