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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sektor ritel memiliki peran dan kontribusi yang besar terhadap
perekonomian nasional. Selain berfungsi sebagai media dalam hubungan timbal
balik antar produsen dengan konsumen, sektor ritel juga berjasa dalam penyerapan
tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2016, sektor ritel memberikan sumbangsih sebesar 15.24% terhadap
total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menyerap 22.4 juta
tenaga kerja (BPS 2016).
Bisnis ritel mencakup semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang
atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan
bukan untuk penggunaan bisnis. Ritel juga merupakan salah satu perangkat dari
aktivitas-aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produkproduk dan layanan penjualan kepada konsumen. Lingkup ritel tidak hanya
menjual produk-produk di toko baik offline ataupun online, tetapi juga melibatkan
layanan jasa seperti jasa layanan antar (delivery service) dan layanan tambahan
lainnya yang mampu memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang
akan dikonsumsi oleh konsumen akhir (Utami 2017).
Laporan Global Retail Development Index (GRDI) tahun 2017 yang dirilis
perusahaan konsultan global A.T. Kearney, menempatkan Indonesia di peringkat
8 negara berkembang dengan potensi ritel paling menarik. Riset GRDI
memberikan peringkat terhadap 30 besar negara berkembang secara berkala setiap
tahunnya dalam hal investasi ritel. Jumlah populasi Indonesia yang mencapai 260
juta jiwa, pertumbuhan kelas menengah yang terus berlanjut dan komitmen
pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur menyebabkan optimisme akan
tumbuhnya bisnis ritel ke depan. Reformasi besar yang diumumkan Presiden Joko
Widodo tahun 2016 dengan mengizinkan investor asing memiliki saham
mayoritas di department stores dan izin kepemilikan penuh pada perusahaan ecommerce, semakin menarik minat investasi asing masuk ke Indonesia
(www.atkearney.com).
Bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan, kinerja ritel
mengalami penurunan dari sisi rata-rata pertumbuhan penjualan. Hasil Survei
Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, memperlihatkan
adanya tren penurunan terhadap rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan riil
untuk ritel selama periode 2013-2017 (Gambar 1). Bahkan pada 2017, rata-rata
pertumbuhan tahunan penjualan riil untuk ritel hanya sebesar 2.93%
(www.bi.go.id). Rata-rata pertumbuhan tersebut jauh berada di bawah rata-rata
pertumbuhan double digit industri ritel Indonesia yang menurut AC Nilesen
besarnya berada pada kisaran 10%-11%. Fenomena sepanjang tahun 2017 tentang
banyaknya pemain besar ritel yang menutup gerai offline miliknya seperti
Matahari Department Stores (PT Matahari Department Store Tbk), Debenhams,
Lotus (PT Mitra Adiperkasa Tbk) dan Hero (PT Hero Supermarket Tbk) semakin
memperkuat indikasi kesulitan finansial (financial distress) yang tengah terjadi
pada industri ritel Indonesia.

Pertumbuhan (%)

2
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14.83
12.91

13.65
11.04

2.93

2013

2014

2015
Tahun

2016

2017

Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 1 Rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan riil ritel 2013–2017
Kinerja industri ritel nasional di pasar modal menunjukan tren berfluktuasi
namun cenderung menurun. Data kumulatif aktivitas perdagangan yang
diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia memberikan informasi ringkasan
perdagangan berdasarkan industrinya, di mana subsektor ritel (perdagangan
eceran) termasuk ke dalam industri perdagangan, jasa dan investasi. Volume dan
value dari total saham yang diperdagangkan dari tahun 2013 hingga tahun 2016
terus mengalami kelesuan (Tabel 1), meskipun di tahun 2017 terjadi lonjakan
akibat penambahan emiten baru sebanyak 2 perusahaan. Penurunan sepanjang
2013-2016 menandakan semakin berkurangnya jumlah transaksi saham subsektor
ritel yang diperdagangkan dalam bursa.
Tabel 1 Ringkasan perdagangan subsektor ritel pada BEI periode 2013-2017
Tahun
Kapitalisasi Pasar (juta rupiah) Volume (juta) Value (juta rupiah)
2013
123,557
36,999
81,353,307
2014
142,993
36,712
76,357,283
2015
141,118
29,565
61,001,572
2016
142,862
25,994
56,629,869
2017
183,377
128,580
72,644,412
Sumber : Bursa Efek Indonesia

Indikasi kondisi financial distress dapat diketahui dari semakin
meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap
bank yang dicirikan dengan peningkatan rasio Non Performing Loan (NPL). NPL
merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, besaran kredit dan nilai NPL
perbankan terhadap sektor perdagangan ritel eceran dan besar sepanjang periode
2013-2017 terus mengalami kenaikan (Tabel 2). Rasio NPL tahun 2017 mencapai
4.46% di mana semakin mendekati batas maksimum NPL yang diperkenankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Hal tersebut menggambarkan, semakin
banyak perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas pada sektor tersebut.
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Tabel 2 Kredit dan NPL perbankan terhadap sektor perdagangan besar dan ritel
Tahun Nilai NPL (milyar rupiah) Kredit (milyar rupiah) Rasio NPL (%)
2013
15,415
578,294
2.67
2014
22,782
716,733
3.18
2015
27,948
792,503
3.53
2016
35,789
841,384
4.25
2017
37,677
845,426
4.46
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami
kesulitan dalam melunasi kewajiban finansialnya terhadap semua pihak baik bank,
vendor maupun pihak ketiga lainnya. Prediksi kondisi financial distress
perusahaan sangat penting dilakukan untuk memperoleh tanda-tanda awal
kebangkrutan sebagai bagian dari sistem peringatan dini (early warning system)
bagi manajemen (Cahyono 2013). Banyak sekali literatur yang menggambarkan
model prediksi kebangkrutan perusahaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang
berusaha untuk memprediksi financial distress suatu perusahaan (Pratiwi 2010).
Hal ini dikarenakan sangat sulit mendefinisikan secara objektif permulaan adanya
financial distress. Altman (1968) menggunakan rasio keuangan untuk
memprediksi financial distress. Selain rasio keuangan, Rezende et al. (2017)
menambahkan variabel makroekonomi untuk memprediksi financial distress pada
perusahaan publik di Brazil.

Perumusan Masalah
Bahasan tentang financial distress masih menjadi topik yang menarik untuk
dieksplorasi dengan bermacam pendekatan. Prediksi financial distress merupakan
tahapan awal proses identifikasi kebangkrutan yang sangat penting bagi
stakeholders guna menentukan strategi kebijakan perusahaan. Lennox (1999)
meneliti penyebab kebangkrutan perusahaan publik yang berada di Inggris dan
bergerak di bidang ritel sepanjang periode 1987-1994. Quarcoo dan Smedberg
(2014) melakukan prediksi financial distress pada industri jasa dan ritel di Swedia
dengan menggunakan 227 perusahaan sebagai sampel. Sedangan di Indonesia,
penelitian terhadap faktor yang berpengaruh terhadap kondisi financial distress
perusahaan dilakukan oleh Almilia (2003) dengan sampel perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nurfajrina (2016) menganalisis faktor keuangan
yang berpengaruh terhadap kondisi financial distress pada perusahaan agribisnis
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
Pada penelitian ini, objek yang dipilih sebagai amatan adalah perusahaan
publik subsektor ritel (perdagangan eceran) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan debt service covarege ratio (DSCR) digunakan sebagai proxy
dalam memprediksi kondisi financial distress. Penelitian yang secara khusus
mengkaji tentang kondisi financial distress perusahaan ritel di Indonesia masih
sedikit dilakukan. Beberapa penelitian menggunakan cakupan yang lebih luas dari
subsektor ritel seperti sektor perdagangan. Misalnya pada penelitian yang
dilakukan oleh Pasaribu (2008) dan Noviandri (2014).
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Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1.
Bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan subsektor ritel
yang terdaftar di BEI ?
2.
Bagaimana hubungan kondisi kesehatan keuangan dengan status
perusahaan berdasarkan proses integral financial distress ?
3.
Apa sajakah faktor-faktor keuangan dan makroekonomi yang
mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan subsektor
ritel di BEI ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maka
tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Menganalisis kondisi kesehatan keuangan perusahaan subsektor ritel
yang terdaftar di BEI.
2.
Menganalisis hubungan kondisi kesehatan keuangan dengan status
perusahaan berdasarkan proses integral financial distress.
3.
Menganalisis faktor-faktor keuangan dan makroekonomi yang
mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan subsektor
ritel di BEI.

Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1.
Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan
informasi dalam melihat potensi kebangkrutan perusahaan sehingga
menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di
pasar modal.
2.
Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai proses
identifikasi mengenai faktor-faktor keuangan dan makroekonomi yang
berpengaruh terhadap financial distress sehingga memberikan
masukan kepada manajemen dalam mengambil kebijakan berdasarkan
kondisi perusahaan.

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang dianalisis
menggunakan DSCR sebagai proxy kondisi financial distress. Objek penelitian
terdiri dari 14 perusahaan publik (emiten) subsektor ritel yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia. Periode waktu pengamatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 5 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
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