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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Subprime mortgage crisis yang memicu krisis keuangan Amerika Serikat, 

mulai dirasakan pada pertengahan tahun 2007. Pada tahun 2008 krisis keuangan 

yang terjadi di Amerika Serikat mulai merambah ke berbagai negara dan berskala 

global. Hal ini ditandai dengan ditutupnya beberapa institusi keuangan raksasa 

dunia, diikuti dengan anjloknya indeks saham di berbagai negara dan juga Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia 

2008). 

 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 

Gambar 1  Perkembangan indeks harga saham gabungan, indeks sektor  

pertambangan dan indeks sektor pertanian tahun 2007-2016 

Gambar 1 memperlihatkan fluktuasi yang terjadi di IHSG, indeks sektor 

pertambangan dan indeks sektor pertanian pada periode 2007-2016. Pada rentang 

periode tersebut IHSG mengalami dua periode tren penurunan yaitu pada tahun 

2008 dan 2015. Krisis keuangan global pada tahun 2008 menyebabkan IHSG 

mengalami penurunan signifikan sehingga menimbulkan kepanikan investor. 

Penurunan IHSG pada tahun 2008 dan 2015 memberikan dampak pada seluruh 

indeks sektoral, terutama sektor pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2008 

indeks sektor pertambangan turun sebesar 73.16% dan indeks sektor pertanian 

sebesar 66.64%. Kedua sektor tersebut tercatat kembali mengalami penurunan 

terbesar diantara sektor lainnya. Pada tahun 2015 indeks sektor pertambangan 

turun sebesar 42.14%, sedangkan sektor pertanian sebesar 33.04%.  

Sektor pertambangan di BEI meliputi 4 subsektor yaitu, subsektor batubara, 

minyak dan gas bumi (migas), logam dan mineral lainnya. Subsektor batubara dan 

migas memiliki kontribusi paling besar atas turunnya indeks sektor pertambangan, 

hal ini disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas batubara dan minyak mentah. 

Pada tahun 2015, harga komoditas minyak mentah menyentuh angka terendah di 

angka US$ 29.78 per barel dan juga harga batubara di angka US$ 49.82 per metric 

ton. Penurunan harga komoditas disebabkan oleh perlambatan perekonomian 

global terutama Tiongkok yang merupakan konsumen utama minyak mentah 

sehingga berdampak pada pasokan minyak mentah global yang berlebih 

(Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015).  
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Harga komoditas kelapa sawit (crude palm oil) memiliki kontribusi atas 

jatuhnya indeks sektor pertanian pada tahun 2008 dan 2015. Harga kelapa sawit 

tahun 2008 tercatat jatuh ke angka US$ 488 per metric ton dan pada tahun 2015 di 

angka US$ 538 per metric ton (Malaysia Derivatives Exchange 2018). Penurunan 

harga komoditas subsektor pertambangan dan pertanian berbanding lurus terhadap 

perkembangan kapitalisasi pasar IHSG.  

 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 

Gambar 2  Kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan tahun 2007-2016 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2016) pada Gambar 2, tahun 

2008 menjadi titik terendah kapitalisasi pasar IHSG yaitu sebesar US$ 98.31 

miliar. Odularu (2009) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

besarnya kapitalisasi pasar dengan kinerja perusahaan, hal ini menunjukan bahwa 

kinerja perusahaan tercatat IHSG pada tahun 2008 tengah mengalami penurunan. 

Penurunan kinerja perusahaan di masa krisis berpotensi menjadi penyebab 

terjadinya kebangkrutan, Smith dan Liou (2007) pada penelitiannya menyatakan 

bahwa kemungkinan terjadinya kebangkrutan meningkat di waktu terjadinya 

resesi ekonomi. Kebangkrutan perusahaan diawali dengan tahap penurunan 

kondisi keuangan yang disebut financial distress (Platt dan Platt 2002). 

Pada periode 2009-2016, performa IHSG perlahan kembali membaik, 

Gambar 2 memperlihatkan bahwa pada tahun 2009 kapitalisasi pasar mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan pada besaran kapitalisasi pasar 

IHSG memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan berhasil meningkatkan 

kembali kinerja perusahaan dari periode krisis, proses transisi dalam mengatasi 

penurunan kinerja perusahaan disebut juga dengan turnaround (Prasad 2006).  

 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian mengenai financial distress dan turnaround mempunyai 

hubungan yang erat, karena kesuksesan turnaround ditentukan dari upaya dalam 

mengatasi masalah yang membawa perusahaan dalam kondisi financial distress 

(Chandrawati 2008). Schendel (1976) dan Hofer (1978) menyatakan bahwa 

pentingnya mengenali sumber penurunan dengan benar, yang memungkinkan 

perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah yang memadai untuk 
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membalikkan penurunan kinerja. Penurunan kinerja keuangan dapat dialami oleh 

berbagai perusahaan besar ataupun kecil dari berbagai sektor industri (Schuppe, 

2003), oleh karena itu diperlukan analisis untuk menemukan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi transisi kinerja keuangan perusahaan subsektor 

pertambangan dan pertanian. 

Subprime mortgage crisis tahun 2008 tidak hanya memberikan dampak 

pada perusahaan, tetapi juga berdampak akan aktivitas investor. Nilai 

perdagangan saham hanya mengalami kenaikan sebesar 1.37% pada tahun 2008 

(Bursa Efek Indonesia 2008). Jika dibandingkan dengan nilai perdagangan saham 

pada tahun 2007 yang mengalami kenaikan 135.6%, nilai perdagangan saham 

tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat besar. Kondisi pertumbuhan nilai 

perdagangan saham menunjukan turunnya minat investor untuk menanamkan 

modalnya. Pada tahun 2015 nilai perdagangan saham turun sebesar 3.24%. 

Dengan melihat kondisi perdagangan saham pada tahun 2008 dan 2015, oleh 

sebab itu perlu dilakukan penelitian yang menganalisis prediksi transisi kinerja 

keuangan perusahaan. Analisis dalam memprediksi transisi kinerja keuangan 

perusahaan diharapkan dapat membantu investor dalam melakukan investasi.  

Pada penelitian ini akan digunakan metode regresi logistik (logit) yang 

bertujuan untuk mendapatkan sampel perusahaan yang mengalami financial 

distress dan perusahaan yang berhasil melakukan turnaround. Pada penelitian 

yang dilakukan Ohlson (1980), metode logit berhasil memberikan akurasi model 

yang signifikan sebesar 93% dalam mengkategorikan perusahaan financial 

distress, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Begley, Ming dan Watts 

(1996) yang menyebutkan bahwa model yang dihasilkan Ohlson (logit) lebih baik 

dibandingkan dengan model Altman (1968) yang menggunakan metode multiple 

discriminant analysis (MDA). Berdasarkan pemaparan latar belakang 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah faktor yang mempengaruhi transisi kinerja keuangan perusahaan 

subsektor pertambangan dan pertanian? 

2. Bagaimana model prediksi transisi kinerja keuangan perusahaan subsektor 

pertambangan dan pertanian? 

3. Bagaimanakah rumusan implikasi manajerial terkait keberhasilan turnaround 

pada perusahaan subsektor pertambangan dan pertanian? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi transisi kinerja keuangan perusahaan 

subsektor pertambangan dan pertanian 

2. Menganalisis prediksi transisi kinerja keuangan perusahaan subsektor 

pertambangan dan pertanian 

3. Merumuskan implikasi manajerial terkait keberhasilan turnaround pada 

perusahaan subsektor pertambangan dan pertanian. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari kalangan akademis maupun 

kalangan investor yaitu 

1. Akademis : Memberikan pemahaman baru mengenai financial distress dan 

turnaround 

2. Perusahaan : Menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengatasi 

penurunan kinerja 

3. Investor : Menarik minat investor dalam berinvestasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan subsektor pertambangan 

dan pertanian yang tercatat di bursa efek Indonesia. Selain itu penelitian ini hanya 

akan memilih perusahaan dengan data yang konsisten dari tahun 2007-2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Indeks Sektoral 

Indeks sektoral merupakan sub indeks dari IHSG yang diklasifikasikan ke 

dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan 

kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan real estate, 

transportasi dan infrastruktur, keuangan, dan perdagangan, jasa dan investasi. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟
 𝑥 100       (2.1) 

 

Nilai dasar 100 indeks sektoral dimulai pada tanggal 28 Desember 1995 

sebagai hari dasar. Nilai indeks sendiri diinterpretasikan sebagai berapa kali 

besaran nilai pasar relatif terhadap nilai dasar, nilai Pasar sendiri merupakan 

akumulasi jumlah saham tercatat dikali dengan harga pasar dari seluruh 

perusahaan di dalam indeks, atau sering juga disebut dengan akumulasi 

kapitalisasi pasar (Leonaldi, 2017). 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 = 𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2 +  … + 𝑝𝑛𝑞𝑛     (2.2) 

 

Keterangan : 

𝑝𝑛 = harga penutupan untuk perusahaan ke-n 

𝑞𝑛 = jumlah saham tercatat untuk perusahaan ke-n 

 

 

Penurunan Kinerja 

Krisis keuangan pada tahun 2007 di Amerika Serikat memberikan dampak 

buruk pada pasar keuangan, ekonomi dan bisnis di seluruh dunia. Konsekuensi 




