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Analisis kinerja perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum dan  

selama krisis moneter dengan menggunakan 

rasio keuangan 

 

Hariyanto 

NIM : F 1301063 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi telah melanda Indonesia dan kawasan Asia sejak bulan 

Juli 1997. Penurunan nilai rupiah terhadap dollar dari Rp 2.400,- menjadi sekitar 

Rp 8.000,- per US$ 1,- pada akhir tahun 1997. dan bersamaan dengan jatuh 

tempo pinjaman Internasional Indonesia menyebabkan keadaan ekonomi dan 

bisnis Indonesia begitu memprihatinkan, keadaan ini sangat mempengaruhi 

kinerja perusahaan dan akhirnya mempengaruhi apresiasi masyarakat pada 

perusahaan publik. Akibat krisis ekonomi, perusahaan yang go public di BEJ  

diduga akan merosot kinerjanya. Hal ini disebabkan banyak faktor,  pertama, 

perusahaan yang go public pada umumnya menggunakan unsur elemen impor 

pada bahan bakunya; kedua, hampir seluruh perusahaan yang   go public di 

BEJ mempunyai utang dalam bentuk dollar Amerika; ketiga, kebanyakan 

perusahaan besar di Indonesia memperoleh proteksi dari pemerintah; terakhir, 

perusahaan yang go public di BEJ relatif menjual sahamnya dalam jumlah kecil  

(kurang dari 40 %) dengan demikian pengawasan oleh publik kurang efektif.  
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Depresiasi rupiah juga menyebabkan nilai rupiah impor barang-barang 

modal dan faktor produksi lainnya meningkat dengan tajam. Dalam kondisi 

tersebut, perusahaan hanya mempunyai dua pilihan. Pertama, mengurangi 

jumlah impor faktor produksi yang berarti   harus mengurangi jumlah produksi. 

Pilihan kedua jumlah faktor yang   diimpor tetap namun biaya yang harus 

dikeluarkan meningkat. Untuk mempertahankan marjin keuntungan yang sama, 

perusahaan harus menjual harga produknya dengan harga yang lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, timbul dugaan yang kuat di benak peneliti 

bahwa krisis moneter yang dialami Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini 

telah mendistorsi kinerja perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 

Jakarta. Kinerja di sini diindikasikan dalam bentuk rasio keuangan yang dihitung 

berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh emiten. 

Penelitian mengenai pengaruh krisis moneter pada kinerja perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta telah banyak dilakukan, 

diantaranya penelitian Machfoedz (1999) dengan sampel penelitian sebanayak 

129 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, periode pengamatan tahun 

1996 untuk periode sebelum krisis dan tahun 1997 untuk periode selama krisis, 

pada penelitian ini rasio yang diuji adalah rasio profabilitas, salvabilitas, 

likuiditas dan operasi. Penelitian yang dilakukan oleh Machfoedz ini 

menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ terimbas oleh 

krisis moneter. Seluruh rasio yang diuji menunjukkan kinerja yang buruk 

dibandingkan dengan kinerja sebelum krisis moneter, kecuali current ratio dan 

Debt to Equity  ratio. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Abdul Halim dan 

Nasuhi Hidayat (1999), penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti 
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empiris dari adanya pengaruh krisis moneter dan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja finansial perusahaan publik di BEJ, pada saat terjadi perubahan 

lingkungan usaha yang merugikan, kinerja di proksikan dengan rasio finansial 

yang dalam hal ini diwakili oleh tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, 

ukuran perusahan diproksikan melauli   ketiga rasio tersebut melalui proses 

klaster,  klaster ukuran ini adalah besar, menengah dan kecil. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum kinerja finansial perusahaan yang terdaftar di 

BEJ mengalami penurunan tingkat ROI dan meningkatnya DER. Kinerja 

finansial perusahaan kecil ternyata menunjukkan kondisi yang lebih baik dari 

pada perusahaan menengah dan besar. 

Dari penelitian tersebut ternyata diketahui adanya inkonsistensi dari hasil 

penelitian yang pernah dilakukan. Sehingga penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian ulang. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Machfoedz (1999) dengan  

perbedaan sebagai berikut :  

1. Memperpanjang  periode pengamatan  

Dengan memperpanjang periode pengamatan akan menggambarkan pengaruh 

riil atas krisis moneter, hal ini sesuai dengan saran Machfoedz (1999). 

2. Mengelompokkan  sampel berdasarkan ukuran perusahaan  

Pengelompokan sampel ukuran perusahaan dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh krisis moneter pada kinerja masing-masing ukuran perusahaan, hal 

ini didasarkan pada penelitian Abdul Halim dan Nasuhi Hidayat (1999). 

3. Mengelompokkan sampel berdasarkan sektor industri  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4

Pengelompokan berdasarkan sektor industri dimaksudkan untuk melihat 

spesifik, pengaruh krisis moneter terhadap kinerja untuk masing-masing  

sektor industri, dimana masing-masing sektor memiliki karakteristik usaha 

yang berbeda. 

Dari uraian diatas penulis mengambil judul “Analisis Kinerja Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Sebelum dan Selama Krisis 

Moneter Dengan  Menggunakan  Rasio Keuangan” . 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di muka, maka 

permasalahan utama yang ingin ditonjolkan dalam penelitian ini adalah apakah 

tingkat kinerja dalam bentuk provitabilitas, likuiditas, operasi dan leverage 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEJ selama krisis moneter berbeda 

secara signifikan dengan tingkat kinerja dalam bentuk profitabilitas, likuiditas, 

operasi dan leverage perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEJ sebelum 

krisis moneter ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Membuat bukti empiris bahwa rasio-rasio keuangan yang dihitung dari 

laporan keuangan emiten dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kinerja 

dalam bentuk profitabilitas, likuiditas, operasi dan leverage perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ sebelum dan selama krisis moneter. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, penelitian ini 

ingin menguji kembali pengaruh krisis moneter, dengan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya, sebagai berikut :  

 

1. Memperpanjang periode pengamatan 

Dengan memperpanjang periode pengamatan sampel, masing-masing 

menjadi 3 tahun sebelum krisis (1994-1996) dan 3 tahun selama krisis    

(1998 – 2000) akan lebih menggambarkan pengaruh riil atas krisis moneter, 

dimana dalam studi sebelumnya hanya menggunakan periode 1 tahun 

sebelum krisis (1996) dan periode 1 tahun selama krisis (1997), dimana kita 

tahu dalam tahun 1997 krisis sebenarnya baru berlangsung 6 bulan sehingga 

dampak krisis belum begitu terasa pada kinerja perusahaan yang diteliti saat 

itu. 

2. Mengelompokkan sampel berdasarkan ukuran perusahaan  

Pada penelitian ini perusahaan yang sampel dikelompokkan berdasarkan 

ukuran perusahaan menurut besar total aktiva yang  dimiliki perusahaan, 

pengelompokan ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga yaitu kecil, 

menengah dan besar, sehingga size effect yang tidak diakomodasi dalam 

model yang dilakukan oleh Mochfoedz (1999) dapat dihindarkan. 

3. Mengelompokkan sampel berdasarkan sektor industri 

Pengelompokan berdasarkan sektor industri dimaksudkan untuk melihat 

secara spesifik, pengaruh krisis moneter terhadap kinerja masing-masing 

sektor industri, dimana masing-masing sektor memiliki karakteristik usaha 

yang berbeda, hal ini sesuai dengan saran Machfoedz (1999). 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan secara keseluruhan, penyusunan skripsi ini dibagi 

menjadi 5 (lima) bab beserta sub babnya. Uraian singkat mulai bab I sampai   

bab V, sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tinjauan literatur, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi pendekatan penelitian , populasi dan sample penelitian, 

pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, teknik 

pengujian dan metode statistik untuk analisa data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas pengumpulan data, pengolahan data, pengujian 

hipotesis dan interpertasi hasil. 

BAB V : Bab  ini   berisi   kesimpulan,  implikasi,  saran dan keterbatasan. 
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