
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

  Dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia 

memerlukan tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan akan sandang, 

pangan, dan papan. Kebutuhan akan sandang dan papan bisa dengan mudah ditemukan di 

lingkungan sekittar, baik dijual di pasar tradisional maupun di pasar modern. Pasar modern 

dengan segala kelebihannya menawarkan pengalaman berbelanja yang berbeda dari pasar 

tradisional, di mana para konsumen bisa merasakan segala kemudahan, kenyamanan, dan 

fasilitas lainnya yang tidak bisa ditemukan di pasar tradisional. Pasar modern yang menjual 

aneka jenis kebutuhan secara ecer (ritel) termasuk salah satu jenis sector bisnis yang popular 

di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana tidak, selain berfungsi memenuhi 

kebutuhan konsumen, keberadaan sektor ritel ini juga bisa menyerap banyak tenaga kerja 

untuk kegiatan operasionalnya. 

  Selama beberapa tahun terakhir, sektor ritel di Indonesia semakin berkembang, 

terbukti dari banyaknya gerai-gerai perbelanjaan, baik berupa supermarket, minimarket, pasar 

swalayan, dan sebagainya bisa dengan mudah ditemui di lingkungan sekitar, terutama di kota-

kota besar, sebut saja seperti Matahari, Ramayana, 7Eleven, bahkan Indomart dan Alfamart 

yang sudah menjangkau di daerah pedesaan sekalipun.  Namun, perkembangan positif ini 

tidak berlangsung lama, hal ini bisa dilihat pada data yang diteliti oleh Aprindo berikut ini : 

 

 

 



 

Tabel 1 

Pertumbuhan Sektor Ritel di Indonesia tahun 2011 – 2017 

  Sumber : 

Aprindo 

(diakses pada 

17 November 

2017) 

 

Seperti yang 

bisa dilihat di 

tabel, setelah 

tahun 2011, 

justru mayoritas trendnya adalah menurun, walaupun pada tahun 2016 sempat mengalami 

kenaikan lagi, namun di tahun 2017 kembali menurun, dan pada tahun 2018 ini juga diprediksi 

kondisinya tidak akan jauh beda dari tahun sebelumnya. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan lesunya perkembangan sektor ritel mulai baik dari 

sisi internal maupun eksternal. Dari internal perusahaan, faktor utama yang menjadi penyebab 

adalah tidak tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan. Target penjualan yang 

ditetapkan didasarkan pada perhitungan antara biaya operasional dengan laba yang 

diinginkan oleh perusahaan, sehingga jika biaya operasional terus naik sementara target 

penjualan tidak terpenuhi, maka laba yang didapat akan terus merosot yang bisa berujung 

rugi. Kedua, adanya peraturan dari pemerintah yang selalu menaikkan upah minimum (UMR 

/ UMK) setiap tahunnya, otomatis biaya gaji yang harus dikeluarkan oleh para peritel juga 

semakin banyak. Ketiga, persaingan ketat, baik dari sesama bisnis ritel maupun dari bisnis e-

commerce yang akhir-akhir ini makin menjamur, dan inilah yang paling banyak disoroti. 
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Bagaimana tidak, pergeseran perilaku belanja konsumen akibat arus digitalisasi, menyebabkan 

para konsumen banyak yang berpaling dari toko-toko ritel. Kemudahan berbelanja yang bisa 

dilakukan dari mana saja, banyaknya diskon terutama pada event-event tertentu, serta 

keefisienan tenaga menjadi alasan bisnis e-commerce sedang banyak diminati. Sedangkan dari 

sisi eksternal perusahaan, keadaan ekonomi makro Indonesia yang tidak menentu 

mengakibatkan perlambatan ekonomi yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. 

Selain itu, tidak stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika selama beberapa tahun 

terakhir juga mempengaruhi sektor ritel, terutama bagi yang menjual produk-produk impor 

maupun menggunakan bahan baku impor. 

Sampai dengan tahun 2017, sudah ada banyak gerai ritel yang ditutup, di antaranya 

adalah : Pertama, PT Electronic City Indonesia Tbk. (ECII) menutup empat gerainya sampai 

dengan kuartal pertama tahun 2016. Kedua, seluruh gerai 7Eleven milik PT Modern 

Internasional Tbk (MDRN) di bawah anak usaha perseroan yaitu PT Modern Sevel Indonesia. 

Ketiga, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) menutup dua gerai Hypermart yang dianggap tak 

menguntungkan pada Juli 2017. Keempat, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) menyetop 

operasional delapan tokonya. Kelima, kesulitan keuangan yang dialami oleh  manajemen Hero 

Supermarket Tbk. (HERO) yang membawah jaringan ritel merek Hero, Giant, Guardian, dan 

Ikea semenjak tahun 2015 juga telah menutup beberapa gerai ritelnya. Keenam, PT Matahari 

Department Store Tbk (LPPF) menutup dua gerainya seiring dengan menyusutnya penjualan 

Matahari Department Store sebesar 27,4% sepanjang tahun 2016. Terakhir, PT Mitra 

Adiperkasa Tbk (MAPI) sebagai induk pusat perbelanjaan Lotus mengumumkan penutupan 

semua gerai Lotus, masih dibawah naungan MAPI, Debenhams toko ritel asal Inggris ini juga 

mengikuti jejak Lotus yang menutup gerainya. Debenhams menutup toko ritelnya di berbagai 

tempat di Indonesia.  (diakses melalui https://ekbis.sindonews.com/read/1253581/34/daftar-

https://ekbis.sindonews.com/read/1253581/34/daftar-ritel-di-indonesia-yang-memilih-menutup-usaha-1509533639


ritel-di-indonesia-yang-memilih-menutup-usaha-1509533639) pada 17 November 2017). 

Salah satu dampak atas penutupan gerai-gerai ritel tersebut menurut Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (Aprindo) yaitu sebanyak ± 1.200 orang pekerja di sektor ritel di-PHK. 

Dari fenomena yang melanda beberapa perusahaan ritel di atas, hal tersebut 

mengindikasikan perusahaan berpotensi berada pada kondisi kesulitan keuangan dan 

kebangkrutan, maka dari itu sebagai langkah antisipasi diperlukan yaitu analisis yang lebih dini 

mengenai potensi financial distress. Topik mengenai financial distress ini sangat menarik di 

dunia keuangan. Telah ada beberapa model yang mencoba membantu investor, kreditor, dan 

manajemen perusahaan dalam memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang 

dengan berbagai indikasi kebangkrutan, supaya tidak terjebak dalam kondisi distress dan 

dapat mengupayakan untuk menghindari hal tersebut. Tujuan suatu perusahaan melakukan 

analisis risiko financial distress adalah untuk mendapatkan early warning system (peringatan 

awal) bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Jika manajemen dapat memprediksi 

kejadian tersebut beberapa tahun sebelum terjadi, maka perusahaan dapat mengambil 

tindakan perbaikan. Selain itu, pemegang saham dan kreditur dapat mengambil tindakan atas 

modal yang telah mereka tanamkan di perusahaan tersebut.  Terdapat banyak model yang 

bisa digunakan untuk memprediksi financial distress, antara lain model Altman Z-Score, 

Springate, Ohlson, Zmijewski, Fullmer, Grover, dan sebagainya. 

Ada beberapa contoh penelitian mengenai topik financial distress yang bertujuan untuk 

membandingkan beberapa model prediktor yang ada dan mencari manakah model terakurat 

dalam memprediksi financial distress pada berbagai sektor di BEI, yaitu : Penelitian terdahulu 

yang pertama  oleh Anggi Meiliawati (2015) mengambil sampel perusahaan kosmetik yang 

terdaftar di BEI dan hasilnya model Springate merupakan model terakurat untuk memprediksi 

financial distress dengan presentase akurasi sebesar 91.66%. Penelitian selanjutnya oleh 

https://ekbis.sindonews.com/read/1253581/34/daftar-ritel-di-indonesia-yang-memilih-menutup-usaha-1509533639


Annisa Oktaviandri (2016) dengan sampel perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI 

model prediksi terbaik adalah model Grover dengan tingkat kesesuaian keakuratan sebesar 

82.86%. Penelitian terdahulu dengan topik sejenis yang ketiga oleh Ni Made Evi (2013) 

mengambil sampel perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, dan model 

Springate memiliki tingkat akurasi tertinggi yaitu sebesar 100%. Penelitian terdahulu dengan 

topik sejenis yang terakhir oleh Enny Wahyu (2014) dengan sampel perusahaan transportasi 

yang terdaftar di BEI dengan kesimpulan yang bisa diambil yaitu model Springate memiliki 

tingkat akurasi terbaik sebesar 50%. 

Melihat perbedaan hasil penelitian di atas, maka peneliti akan mengkaji tentang 

perbedaan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Grover, model Fulmer dan 

model Springate. Pemilihan model Grover dan Fulmer peneliti pilih karena jarang digunakan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta penggunaan model Springate yang pada 

penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasilnya paling akurat untuk memprediksi 

kebangkrutan, sehingga peneliti tertarik untuk membuktikan dari ketiga model yang peneliti 

pilih (Grover, Fulmer, dan Springate), apakah model Springate tetap menjadi metode yang 

paling akurat dalam memprediksi financial distress pada perusahaan sektor ritel yang terdaftar 

di BEI. 

  

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan  latar  belakang di  atas,  maka  rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dari ketiga model prediktor financial distress yang dipilih (model Grover, Fulmer, dan 

Springate), manakah yang memiliki tingkat akurasi prediksi tertinggi untuk Perusahaan Jasa 



Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi – Sub Sektor Perdagangan Eceran (Ritel) yang terdaftar 

di BEI tahun 2015-2017 ? 

2. Apakah ada perbedaan signifikan antara model Grover, Fulmer, dan Springate dalam 

memprediksi potensi financial distress pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode 

2015-2017? 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

H1 = Model Springate adalah model paling akurat dalam memprediksi           

 financial distress pada perusahaan ritel yang terdaftar di BEI periode  2015-2017. 

H2 = Tidak ada perbedaan signifikan antara model Grover, Fulmer, dan           

         Springate dalam memprediksi potensi financial distress pada      

         perusahaan ritel yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui dari ketiga model prediktor financial distress yang dipilih (model Grover, 

Fulmer, dan Springate), perusahaan mana yang diprediksi berada pada kondisi kebangkrutan. 

2. Mengetahui dari ketiga model prediktor financial distress yang dipilih (model Grover, 

Fulmer, dan Springate), model mana yang memiliki tingkat akurasi prediksi tertinggi untuk 

Perusahaan Jasa Sektor Perdagangan, Jasa & Investasi – Sub Sektor Perdagangan Eceran (Ritel) 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 



 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak perusahaan dalam 

menentukan kebijakan kelangsungan perusahaan di masa mendatang, terutama dalam aspek 

keuangan. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam ilmu yang didapat selama menempuh 

perkuliahan untuk diimplementasikan dalam kondisi atau kasus yang nyata. 

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang analisis financial 

distress, dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian 

yang lebih kompleks di masa yang akan datang. 

  



 


