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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian yang selalu mengalami perubahan telah mempengaruhi 

kegiatan serta kinerja perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar.  

Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan karena salah menangkap peluang 

pasar atau salah dalam penerapan strategi sehingga mengalami kebangkrutan. Kondisi 

ini telah dialami oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Dikutip dari liputan6.com 

bahwa pada awal tahun 2016, dua perusahaan raksasa dari Jepang yaitu Toshiba dan 

Panasonic telah menutup pabrik mereka di Indonesia. Toshiba telah menutup 1 pabrik 

yang tersisa dari 6 perusahaan Toshiba yang lain yang telah ditutup sebelumnya 

dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan Panasonic telah menutup 2 pabriknya. Hal ini 

diungkapkan oleh Bos Panasonic Indonesia yang mengakui bahwa alasan mereka 

menutup pabriknya karena mereka kalah saing dengan produk impor yang berasal 

dari China. Persaingan pasar yang semakin sempit, membuat banyak perusahaan sulit 

untuk mempertahankan bisnisnya. Dalam hal ini perusahaan akan sulit bersaing dan 

kemudian akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Gejala awal dalam proses 

kebangkrutan adalah dengan adanya kondisi dimana perusahaan mengalami financial 

distress atau kesulitan keuangan. Financial distress dapat dialami oleh perusahaan 

yang berskala kecil maupun besar.  

Financial distress bisa digambarkan antara kesulitan likuiditas jangka pendek 

sampai insolvable (yang paling parah). Financial distress dalam jangka pendek 
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bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan semacam ini apabila 

tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan insolvable. Apabila perusahaan 

tidak solvable, perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Likuidasi dipilih 

apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan. Sedangkan 

reorganisasi dipilih apabila perusahaan masih menunjukkan prospek (Hanafi, 

2009:260). 

Gambar I.1 

Pilihan bagi Perusahaan Financial Distress 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fletcher (1993) 
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Perusahaan yang melanjutkan operasinya akan melakukan turnaround atau 
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mengajukan kebangkrutan dan melikuidasi atau melanjutkan operasinya melalui 

reorganisasi yang berhasil. 

Pihak manajemen perusahaan yang tanggap akan terjadinya kesulitan 

keuangan akan melakukan turnaround agar perusahaan dapat terbebas dari keadaan 

tersebut dan dapat memperbaiki kinerja keuangannya. Menurut Balgobin et al. (2001) 

dalam Ciorogariu dan Gaumas (2011) mengungkapkan bahwa turnaround perusahaan 

dapat didefinisikan sebagai pemulihan kinerja ekonomi perusahaan setelah adanya 

ancaman kemunduran. Sedangkan menurut Brandes dan Brege (1993) dalam 

Chenchehene dan Mensah (2014) Turnaround merupakan sebuah proses untuk 

membawa sebuah perusahaan dari situasi poor performance menjadi situasi baru 

good sustained performance. Turnaround juga dapat didefinisikan sebagai 

pembalikan arah perusahaan dari penurunan kinerja. Kemampuan turnaround 

perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress merupakan hal yang 

sangat penting untuk diamati dan diteliti. 

Penelitian mengenai financial distress dan turnaround mempunyai keterkaitan 

yang erat karena keberhasilan turnaround ditentukan dari respon perusahaan dalam 

mengatasi kesulitan keuangannya. Perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan 

mengindikasikan bahwa kinerja operasi perusahaan mengalami penurunan, sehingga 

laba yang dihasilkan dapat menjadi negatif. Perusahaan yang diketahui telah dapat 

melakukan turnaround adalah PT Pos Indonesia, dikutip dari musketeers.com selama 

periode 2004-2008 PT Pos Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 606,5 miliar, 
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setelah tahun 2009 PT Pos Indonesia mendapatkan laba sebesar Rp 98 miliar, padahal 

pada tahun 2008 merugi hingga Rp 71 miliar. 

Pada tahun 2008 tepatnya ketika krisis global melanda Amerika Serikat yang 

kemudian menyebar ke Negara Negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Krisis ekonomi Amerika dimulai dengan adanya dorongan untuk konsumsi. Rakyat 

Amerika hidup dalam konsumerisme diluar batas kemampuan pendapatan yang 

diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit 

perumahan. Krisis global sedikit banyak akan berpengaruh terhadap ekonomi suatu 

Negara secara umum. Setiap bidang industri akan terkena dampak krisis keuangan 

global dengan intensitas yang berbeda-beda. Krisis keuangan global yang dipicu oleh 

krisis keuangan di Amerika Serikat dapat dipastikan akan berimbas pada beberapa 

industri tertentu di Indonesia. Di Indonesia, dampak krisis keuangan global terhadap 

setiap bidang industry ditunjukkan pada tabel I.1: 

Tabel I.1 Perbandingan Indeks Bursa Efek Indonesia (Januari-Oktober 2008) 

No  Sektor 2 Januari 2008  17 Oktober 2008 Penurunan 

1 IHSG 2,731.507 1,399.424 -48.77% 

2 Pertanian 2,770.429 915.954 -66.94% 

3 Pertambangan 3,246.069 1,144.902 -64.73% 

4 Industri Dasar 237.383 132.481 -44.19% 

5 Aneka Industri 466.629 244.075 -47.69% 

6 Industri Barang Konsumsi 435.034 349.807 -19.59% 

7 Properti dan Real Estate 250.291 114.417 -54.29% 

8 Infrastruktur 865.657 464.836 -46.30% 

9 Keuangan 259.463 161.009 -37.95% 

10 Perdagangan 398.830 189.639 -52.45% 

11 Manufaktur 399.273 250.067 -37.37% 

Sumber: Investor, Edisi November 2008 dalam Purba 2009:11 
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Pada tabel I.1 diketahui sektor pertambangan merupakan salah satu sektor 

yang memiliki tingkat penurunan indeks yang tinggi. Dikutip dari kemenkeu.go.id, 

sektor pertambangan dinilai memiliki tingkat kerentanan yang paling tinggi 

dibanding sektor lainnya. Pertambangan merupakan sektor yang memiliki rasio 

ekspor paling tinggi, sehingga wajar apabila menjadi sektor yang paling rentan.  PT 

Samindo Resources Tbk merupakan perusahaan yang berada pada sektor 

pertambangan. Dilihat dari kinerja keuangannya, tahun 2008 Samindo Resources 

mendapatkan laba negatif sebesar 1.28 milliar. Tahun 2009, Samindo Resources 

kembali mendapatkan laba negatifnya sebesar 515 juta. Pada tahun 2010, Samindo 

Resources berhasil mencatatkan laba positif hanya sebesar 352 juta. Sedangkan pada 

tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016, Samindo Resources dengan 

signifikan dapat meningkatkan labanya yang masing-masing sebesar 34.793 milliar, 

36.15 milliar, 173.784 milliar, 268.3 milliar, 362.505 milliar, dan 285.635 milliar. 

PT Samindo Resources berhasil dalam memperbaiki kinerja keuangannya 

sehingga dapat mencapai turnaround. Diketahui dari Bisnis.com, tahun 2016 

Samindo Resounces mempercepat pelunasan utang untuk menekan tingkat resiko 

keuangan. Serta Samindo resource untuk tahun 2016 telah membagikan dividen 

dengan total sebesar USD 17 juta kepada para pemegang sahamnya. Jumlah tersebut 

melonjak lebih dari 100% dibandingkan dividen yang dibagikan perseroan kepada 

pemegang sahamnya pada periode sebelumnya sebesar USD 8 juta. Diketahui tahun 

2016, Samindo Resource telah memenuhi ketentuan cadangan laba sesuai peraturan 



6 
 

yang berlaku. Karena itu Samindo Resources meningkatkan rasio pembayaran 

dividen hingga 80% dari total laba bersih (Sindonews.com, 9 mei 2017 terakhir 

diakses 7 juli 2017). Penelitian ini mengabil objek pada perusahaan Non Keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena seluruh sektor di Bursa Efek 

Indonesia mengalami penurunan akibat terjadinya krisis global yang terjadi pada 

tahun 2008. Namun penelitian ini tidak memasukkan sektor keuangan, dikarenakan 

pengukuran tingkat kesehatan perusahaan sektor industri non keuangan dan keuangan 

adalah berbeda (Chandrawati, 2008) serta sektor non keuangan merupakan sektor 

yang sesuai dengan pengukuran variabel dalam penelitin ini. 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Anna 

Chandrawati (2008) sehingga sebagian besar variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sama. Chandrawati (2008) melakukan penelitian terhadap 125 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2000-2005, 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandrawati (2008) 

adalah pengurangan variabel yaitu firm size, dan employee efficiency, serta 

menambah variabel dengan efficiency strategy yang mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Malose Makgeta (2010). Pengurangan variable firm size dalam 

penelian ini dikarenakan pada penelitian Makgeta (2010) yang menemukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak menjamin perusahaan tersebut dapat melakukan turnaround. 

Perusahaan besar maupun kecil sama-sama memiliki peluang dalam melakukan 

turnaround nya. Sedangkan pada variable employee efficiency, pada penelitian 
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Chandrawati (2008) menemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena 

dalam melakukan efficiency dengan pengurangan karyawan akan lebih sulit bagi 

perusahaan dalam melakukan turnaround. Hal ini disebabkan karena pengurangan 

karyawan akan mengakibatkan perusahaan lebih banyak mengeluarkan dana-dana 

yang cukup besar seperti memberikan pesangon karyawan. Sedangkan penambahan 

variable efficiency strategy dikarenakan efficiency strategy dengan melakukan 

pengurangan beban beban perusahaan akan lebih memungkinkan perusahaan untuk 

dapat melakukan turnaround. Sesuai pendapat Manullang (2013) bahwa salah satu 

strategi turnaround adalah dengan cost reduction. Penelitian ini juga memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penentuan sampel perusahaan 

yang mengalami financial distress, penelitian Chandrawati (2008) menggunakan 

Analisis Diskriminan oleh Altman (1983), sedangkan dalam penelitian ini akan 

membandingkan nilai ROA dengan Risk Free Rate.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandrawati (2008) menunjukkan 

bahwa assets retrenchment tidak berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nastiti dan Pangestuti (2016) yang 

menunjukkan assets retrenchment memiliki pengaruh signifikan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Elidawati, et al, (2015) menemukan hasil bahwa free assets 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan turnaround, sedangkan penelitian Makgeta 

(2010) menunjukkan bahwa free assets tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

turnaround. Penelitian yang dilakukan oleh Marbun (2014) menemukan bahwa 
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variabel efficiency strategy yang diukur dengan perampingan beban memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan turnaround. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Makgeta (2010) menemukan bahwa variabel efficiency strategy tidak memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan turnaround. Variabel severity yang diteliti oleh 

Makgeta (2010) tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan turnaround. 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zeni dan Ameer 

(2010) yang menemukan bahwa severity memiliki hubungan yang positif terhadap 

keberhasilan turnaround. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Triani 

(2013) CEO turnover tidak berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chandrawati (2008) menunjukkan bahwa 

hasil pengujian CEO turnover sesuai dengan hipotesisnya yaitu berpengaruh positif  

terhadap keberhasilan turnaround. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan 

hasil penelitian (research gap) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan turnaround, Dengan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian yang 

berasal dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan turnaround dengan 

menggunakan variabel Assets Retrenchment, Free Assets, Efficiency Strategy, 

Severity, CEO turnover terhadap keberhasilan Turnaround pada perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2016. 



9 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah assets retrenchment mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

2. Apakah free assets mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

3. Apakah efficiency strategy mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

4. Apakah severity mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

5. Apakah CEO turnover mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh  assets retrenchment mempengaruhi keberhasilan proses 

turnaround? 

2. Menganalisis pengaruh free assets mempengaruhi keberhasilan proses 

turnaround? 

3. Menganalisis pengaruh efficiency strategy mempengaruhi keberhasilan proses 

turnaround? 

4. Menganalisis pengaruh severity mempengaruhi keberhasilan proses turnaround? 

5. Menganalisis pengaruh  CEO turnover mempengaruhi keberhasilan proses 

turnaround? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah berupa pengetahuan 

dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

proses turnaround pada perusahaan yang mengalami financial distress. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan 

akademis dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat 

menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin 

mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

turnaround pada perusahaan yang mengalami financial distress. 

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses turnaround pada perusahaan 

yang mengalami financial distress, sehingga dapat dilakukan tindakan- 

tindakan yang dapat digunakan  dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari 

lima (5) bab yang masing-masing terdiri atas sub dengan uraian sebagai  

berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Kepustakaan 

Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini mendeskripsikan tentang variabel penelitian beserta 

definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil 

penelitian tersebut. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


