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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dikendalikan dan 

dikelola oleh keluarga (Anderson & Reeb, 2003). Kelangsungan hidup perusahaan 

keluarga sangat penting karena dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di suatu 

negara. Perusahaan keluarga memiliki peluang untuk bertahan hidup karena 

mereka memiliki tujuan yang berorientasi keluarga, tingkat modal sosial yang 

lebih tinggi, efisiensi, dan biaya agensi keseluruhan yang lebih rendah (Wilson, 

Wright, & Scholes, 2013). Mereka menyatakan bahwa ada sedikit bukti empiris 

tentang penentu apakah perusahaan keluarga bertahan sebagai entitas yang layak. 

Aspek penentu utama ialah mengenai kelangsungan hidup perusahaan keluarga 

(Yu, Lumpkin, Sorenson, & Brigham, 2012). 

 Perusahaan keluarga dinilai sering bergerak dan menjalankan bisnis atas 

dasar emosi, melibatkan semua anggota keluarga dan melindungi diri mereka 

sendiri, sementara perusahaan harus bekerja dengan tujuan memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham (Salloum, Schmitt, & Bouri, 2012).  Topik yang 

sering dibahas dalam penelitian saat ini ialah apakah perusahaan keluarga 

memiliki performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan bukan 

keluarga dan bagaimana perusahaan keluarga dapat bertahan saat terjadi kesulitan 

keuangan (Kristanti, Rahayu, & Huda, 2016). 

 Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan menghadapi beberapa 

masalah pada kinerja keuangan yang buruk. Kesulitan keuangan telah menjadi 
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masalah global yang membutuhkan pemantauan berkualitas tinggi dan mekanisme 

tertentu untuk mencegahnya memengaruhi berbagai pemangku kepentingan 

seperti pemegang saham dan kreditor. Likuiditas, leverage, profitabilitas, dan 

kinerja perusahaan mengambil peran utama dalam penilaian probabilitas 

perusahaan yang gagal (Becchetti & Sierra, 2003; Ong, Yap, & Khong, 2011; 

Zeli, 2014). Selain bidang dasar yang mempengaruhi kesulitan keuangan, 

perubahan dividen juga telah lama dipandang sebagai sinyal prospek perusahaan 

saat ini dan yang akan datang. Dividen berfungsi sebagai sinyal peluang 

pertumbuhan masa depan dan konsisten dengan temuan Abreu dan Gulamhussen 

(2013), Bessler dan Nohel (1996), dan Filbeck dan Mullineaux (1993).  

 Kesulitan keuangan dapat didefinisikan sebagai "suatu kondisi di mana 

kewajiban keuangan tidak terpenuhi atau dipenuhi dengan kesulitan" oleh 

perusahaan (Wu, Liang, & Yang, 2008). Chan dan Chen (1991) mendefinisikan 

perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sebagai perusahaan-

perusahaan yang kinerjanya buruk, produsen yang tidak efisien, dan juga 

perusahaan-perusahaan yang cenderung memiliki leverage keuangan yang tinggi 

dan masalah arus kas karena perusahaan-perusahaan kehilangan nilai pasar 

mereka. Dalam arti bahwa harga mereka cenderung lebih sensitif terhadap 

perubahan ekonomi, dan kecil kemungkinannya untuk selamat dari kondisi 

ekonomi yang buruk. 

 Baru-baru ini, kesulitan keuangan telah menjadi topik terkenal di bidang 

keuangan dan kesehatan keuangan perusahaan sebagai indikator penting bagi 

pengguna yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja 
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perusahaan. Banyak pemangku kepentingan seperti kreditor, pemasok, investor, 

pelanggan dan juga karyawan enggan berurusan dengan perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan (Cornell & Shapiro, 1987). Menurut Beaver 

(1966) dan Betker (1997), kesulitan keuangan memerankan hal utama pada 

operasi dan profitabilitas perusahaan melalui implikasi biaya, dapat dicontohkan 

dengan biaya administrasi dan hukum yang juga berhubungan pada proses 

kebangkrutan (yaitu, biaya kesulitan keuangan langsung) atau meningkat biaya 

untuk layanan dan persediaan utang (yaitu, biaya kesulitan keuangan tidak 

langsung). 

 Rasio keuangan adalah indikator yang berguna untuk mengevaluasi 

kinerja perusahaan dan situasi keuangan (Kim-Soon, Nurulhanira, Rahman, 

2013). Profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas, serta efisiensi manajemen adalah 

penting dalam menentukan kesulitan keuangan perusahaan serta dalam desain dan 

implementasi kebijakan keuangan dan investasi (Mohammed, 1997). Ini juga 

didukung oleh pandangan para peneliti bahwa rasio keuangan yang mengukur 

ukuran, likuiditas, profitabilitas, dan leverage cenderung menjadi penentu penting 

dari kesulitan keuangan di samping faktor kelembagaan dan tata kelola 

perusahaan (Bhattacharjee & Han, 2014). 

 Selain meneliti hubungan rasio keuangan dengan kesulitan keuangan, 

peneliti lain menyatakan bahwa informasi ekonomi dan keuangan juga tidak 

memberikan daya prediksi yang cukup pada kebangkrutan di masa mendatang, 

Dengan demikian perlunya memasukkan variabel yang merepresentasikan 

karakteristik kepemilikan serta tata kelola perusahaan sehingga meningkatnya 
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daya prediksi model (Simpson & Gleason, 1999; Chang, 2009; Chen, 2008 ; 

Wang & Deng, 2006;  Deng & Wang, 2006; Fich & Slezak, 2008; Lee & Yeh, 

2004). 

 Bahkan, dari tahun 1980-an ada banyak literatur yang menyoroti 

pentingnya tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap kemungkinan 

kesulitan keuangan atau kebangkrutan (Chang, 2009; Chaganti, Mahajan, & 

Sharma, 1985; Daily & Dalton, 1994; Deng & Wang, 2006; Donker, Santen, & 

Zahir, 2009; Fich & Slezak, 2008; Lajili & Zéghal, 2010).  

 Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen lainnya 

memiliki hubungan yang lebih parah dalam situasi kesulitan keuangan. Dalam 

situasi ini, kontribusi kepemilikan saham dapat mengurangi konflik pada 

kepentingan manajemen-pemegang saham. Dikarenakan keamanan pekerjaan 

manajemen dapat membuat keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan 

manfaat pribadi jangka pendek daripada mengatasi kesulitan keuangan yang ada 

(Donker et al. 2009). 

 Konsentrasi kepemilikkan memiliki beberapa permasalahan diantaranya 

(freeride dan pengambilalihan) yang telah cukup sering dibahas dalam literatur 

sebelumnya (Shleifer & Vishny, 1986; Djankov, Fan , & Lang , 2002; La Porta, 

Lopez-de-Silanes; Shleifer, & Vishny, 2000). Namun, dalam menganalisis 

kepemilikkan perusahaan terhadap kesulitan keuangan sering ditermui kondisi 

yang berbeda – beda pula. Dalam situasi ini, kerugian besar dapat terjadi jika 

pemegang saham kurang berpartisipasi dan menimbulkan risiko kesulitan 

keuangan. Sehingga, diharapkan fungsi pemantauan dapat berjalan untuk 
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memantau perilaku manajemen yang memanfaatkan kesempatan. Dengan kata 

lain, pemegang saham dalam memaksimalkan nilai dari perusahaan serta 

mengurangi informasi asimetris, haruslah memiliki insentif sehingga membantu 

mengatasi  permasalahan agensi dan pemulihan perusahaan (Claessens et al. 

2002). 

 Penentu kesulitan keuangan juga dilihat dari kemampuan dewan yang 

diharapkan bertidak secara efisien. Oleh karena itu, kemungkinan perilaku yang 

memanfaatkan kesempatan manajemen ataupun pemegang saham sering terjadi 

dikarenakan tata kelola perusahaan yang lemah atau buruk dan bertindak untuk 

menyampingkan kepentingan bersama dan mementingkan kepentingan per 

individu, serta mengekstraksi kekayaaan pemegang saham lain (La Porta et al. 

2000; Johnson, Boone, Breach, & Friedman, 2000) dan semakin meningkat 

kemungkinan kesulitan keuangan. 

 Tanggung jawab sosial dan kesulitan keuangan sangat menonjol topik 

penelitian, namun sering kali kedua hal tersebut dianggap terpisah (Deegan, 

2002). Tanggung jawab sosial adalah kegiatan perusahaan yang menempatkan 

pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Kegiatan ini akan 

membutuhkan dana untuk dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya 

berkelanjutan. Biaya yang dikeluarkan diharapkan akan memperbaiki nilai 

perusahaan di masa mendatang dan dalam periode jangka panjang. Namun, biaya 

tersebut dikeluarkan tentunya harus dapat dikendalikan oleh perusahaan yang 

tidak menjadi beban bagi perusahaan yang dapat mempengaruhi performa 
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keuangan perusahaan. Dengan ketidakmampuan perusahaan dalam 

mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan 

akan menambah risiko pada kesulitan keuangan perusahaan dikarenakan biaya 

yang tinggi untuk kegiatan yang ada sehingga dapat mengganggu arus kas 

perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi tingkat laba (Tristiarini, 2017). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan, penulis tertarik untuk 

menjabarkan bagaimana variabel – variabel rasio keuangan, tata kelola 

perusahaan serta tanggung jawab sosial perusahaan dapat mempengaruhi kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga. Oleh karena itu, judul pada penelitian yang 

dilakukan ini adalah “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tata Kelola 

Perusahaan, dan Pengungkapan CSR terhadap Kesulitan Keuangan pada 

Perusahaan Keluarga di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Di Indonesia tidak jarang perusahaan – perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan, hingga nilai saham pun turun drastis. Hal ini dialami oleh PT 

Modern Internasional Tbk (MDRN) yang memiliki anak perusahaan yaitu PT 

Modern Sevel Indonesia   yang memilih untuk menutup kegiatan usahanya gerai 

7-Eleven per 30 Juni 2017. 7-Eleven telah menjadi tempat favorit generasi 

milenial akan tetapi tutupnya 7-Eleven sendiri diakibatkan beberapa faktor. Salah 

satunya ialah tingginya biaya operasi (Yovanda, 2017).   

 Hal ini juga terjadi pada Grup Lippo, mayoritas perusahaan Grup Lippo 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami tekanan pada harga 
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saham dan terus mengalami penurunan. Hal utama yang menyebabkan 

permasalahan tersebut merupakan masalah likuiditas keuangan pada perusahaan 

Lippo. Moody's Investor Service menganalisis masalah likuiditas yang sedang 

dialami sejumlah perusahaan pada grup tersebut, khususnya bisnis retail dan 

sector property yang mengalami permasalahan dalam hal performa kinerja 

keuangan dan kemampuan dalam membayar utangnya. Lima tahun terakhir, nilai 

perusahaan Grup Lippo mengalami tren penurunan, dan menyediakan pencatatan 

dan informasi pertumbuhan penjualan yang negatif untuk tiga perusahaannya. 

Lembaga pemeringkatan internasional Moody’s Investor Service pun menurunkan 

peringkat utang semua anak usaha corporate family rating (CFR) Lippo Karawaci 

yang semula Ba3 menjadi B1. Penyusutan pendapatan dan laba bersih beberapa 

perusahaan Grup Lippo diperburuk oleh tingginya beban utang, hal ini berakibat 

kemampuan membayar utang melalui hasil pendapatan operasional perusahaan 

pun melemah (Tamara, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perubahan harga saham Grup Lippo 2015 – 2017, sumber: 

www.katadata.co.id  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian yang ada, 

maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dengan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah rasio leverage mempengaruhi kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

2. Apakah rasio likuiditas mempengaruhi kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

3. Apakah rasio profitabilitas mempengaruhi kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

4. Apakah rasio pembayaran dividen berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga? 

5. Apakah rasio aktivitas mempengaruhi kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

6. Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kesulitan keuangan 

pada perusahaan keluarga? 

7. Apakah rasio solvabilitas mempengaruhi kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

8. Apakah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap 

kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga? 

9. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga? 
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10. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan pada perusahaan keluarga? 

11. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap kesulitan keuangan pada 

perusahaan keluarga? 

12. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kesulitan keuangan 

pada perusahaan keluarga? 

13. Bagaimana umur perusahaan dan ukuran perusahaan berperan sebagai 

variabel kontrol terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini ialah: 

1. Sebagai sumber informasi dan menguji pengaruh langsung rasio 

keuangan terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga yang 

ada di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

kesulitan keuangan perusahaan keluarga. 

3. Memberikan informasi mengenai tata kelola perusahaan, apakah terdapat 

pengaruhi terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga. 

4. Mengetahui manfaat terhadap pengaruh – pengaruh yang menyebabkan 

perusahaan keluarga mengalami kesulitan keuangan. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Praktisi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat kepada pihak manajemen dalam 

menghadapi terjadinya kesulitan atau keadaan tidak dapat membayar 

kewajiban perusahaan, serta dapat mengawasi elemen posisi keuangan 

sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan dan tata 

kelola yang baik. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat membuat investor mempertimbangkan keputusan 

berinvestasi dan menilai perusahaan yang dapat melangsungkan 

usahanya ke depan, serta memberi arahan penanam modal ataupun 

pemegang saham untuk menilai dengan baik investasi yang akan dipilih. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan 

informasi untuk peneliti berikutnya dengan topik yang berhubungan 

dengan kesulitan keuangan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Tujuan dalam sistematika pembahasan ialah untuk menyampaikan uraian 

secara umum tentang isi serta pembahasan dalam bab - bab yang ada dalam 

pembuatan penelitian ini. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika 

pembahasan dari penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis berkaitan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang menghubungkan permasalahan yang akan 

dibahas dan menjadi dasar pada penyusunan penelitian lanjutan, model 

penelitian yang dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  

hasil uji outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan penelitian dan keterbatasan dari penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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