
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri  manufaktur  merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  Di  negara-negara  yang  sedang  dalam  proses  berindustri 

(industrializing)  seperti  Indonesia,  umumnya  ditemukan  pola  pertumbuhan 

industri manufaktur yang lebih tinggi ketimbang pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto  (PDB).  Porsi  sektor  Industri  manufaktur  di  Indonesia  yang  hampir 

mencapai sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga mempunyai fungsi 

yang  sangat  vital  dalam  menyerap  tenaga  kerja  dan  penerimaan  devisa  dari 

ekspor.

Akan tetapi nasib industri manufaktur Indonesia sedang mengalami ujian 

yang  berat.  Pertumbuhan  sektor  ini  selama  tahun  2005  terus  merosot.  Pada 

triwulan pertama tahun 2005 industri manufaktur sebetulnya masih cukup perkasa 

dan  sangat  menjanjikan,  sebagai  ujung  tombak  pemulihan  ekonomi  tatkala 

mencatat  pertumbuhan  di  atas  tujuh  persen.  Namun,  pada  tiga  triwulan 

selanjutnya melemah, menjadi 6,7 persen pada triwulan II, lalu 5,6 persen pada 

triwulan III, dan hanya 2,9 persen pada triwulan IV. 

Anjloknya  pertumbuhan  industri  manufaktur  terjadi  setelah  kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM), yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2005. 

Kemerosotan yang berlanjut inilah yang menyebabkan sektor industri manufaktur 

hanya  bertumbuh  4,6  persen  sepanjang  tahun  2005,  lebih  rendah  dari 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,6 persen.
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Industri  yang mengalami  pertumbuhan negatif  dan pertumbuhan rendah 

adalah industri-industri yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga BBM, seperti 

contohnya industri produk-produk kayu dan hasil hutan; industri besi dan baja; 

serta industri makanan dan minuman; industri tekstil kulit dan alas kaki, dan juga 

termasuk  industri  kertas  dan  percetakan.  Industri-industri  tersebut  juga  pada 

umumnya tidak efesien, dalam arti nisbah input terhadap output relatif tinggi (di 

atas   50  persen).  Dihadapkan  pada  kedua  karakteristik  ini,  industri-industri 

tersebut  tidak  memiliki  keleluasaan  berjibaku  atau  bermanuver  jika  terjadi 

kenaikan tambahan pada komponen biaya lainnya.

Perlambatan yang terjadi dalam pertumbuhan sektor industri manufaktur 

ini selain disebabkan oleh kondisi makroekonomi, juga disebabkan  oleh struktur 

pasar  yang  kompetitif.  Karena  itu,  tekanan  kenaikan  biaya  tak  bisa 

dikompensasikan dengan cara menaikan harga karena ketatnya persaingan, baik 

dari produsen dalam negeri maupun produsen luar negeri (Basri, 2005)

Sehubungan dengan kondisi pertumbuhan dari industri manufaktur yang 

tidak kondusif tersebut yang pada akhirnya akan berimbas pada kondisi keuangan 

perusahaan-perusahaan  manufaktur,  maka  timbullah  pertanyaan  “apakah 

perusahaan-perusahaan manufaktur  mengalami  keterbatasan finansial  (financial  

constraint) yang menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi?”, kondisi 

perlambatan pertumbuhan sektoral  ini yang pada akhirnya akan mengakibatkan 

menurunnya  proyeksi  pendapatan  perusahaan pada tahun-tahun mendatang dan 

berimbas  pada  return saham  dan  harga  saham  perusahaan  tersebut  di  pasar 

sekunder.  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  para  peneliti  umumnya 

menganalisa dari segi data kuantitatif seperti aliran kredit, atau aktivitas riil baik 
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dari  perusahaan-perusahaan  secara  individual  maupun  secara  agregat 

makroekonomi. Tetapi disini penulis tertarik untuk untuk menyelidiki pertanyaan 

ini dengan menggunakan  asset price data dan portofolio dari sekuritas-sekuritas 

yang diperdagangkan.  Penulis  berusaha menguji  apakah kelompok perusahaan-

perusahaan yang terindikasi  mengalami keterbatasan keuangan memiliki variasi 

umum  pada  pergerakan  return saham  mereka  yang  membedakannya  dengan 

perusahaan lain. 

Keterbatasan keuangan (financial constraint) pada perusahaan mempunyai 

arti secara luas yaitu  perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai 

semua  proyek-proyek  yang  diinginkannya.  Hal  ini  terjadi  apabila  perusahaan 

mendapat  keterbatasan  memperoleh  kredit   atau  ketidakmampuan  untuk 

meminjam,  atau  ketidakmampuan  untuk  menerbitkan  saham  baru,  atau 

ketergantungan pada pinjaman bank, aset yang tidak likuid, dan juga fenomena-

fenomena yang sejenis lainnya. Dalam hal ini keterbatasan keuangan tidak berarti 

kesulitan  keuangan  (financial  distress),  kesulitan  ekonomi,  ataupun  resiko 

kebangkrutan,  walaupun  hal-hal  tersebut  juga  berkaitan  dengan  keterbatasan 

keuangan.   Untuk membedakan kondisi  kesulitan keuangan (financial  distress) 

dari kondisi keterbatasan keuangan (financial constraint) dapat diibaratkan antara 

perusahaan  yang  berada  diujung  kebangkrutan  dengan  perusahaan  baru  yang 

sedang bertumbuh dengan cepat tetapi pertumbuhan tersebut terbentur pendanaan 

yang terbatas (Whited dan Wu, 2003).

Tujuan  penulis  disini  bukanlah  menemukan  determinan  dari  tingkat 

pengembalian  (return),  tetapi  lebih  kepada  pertanyaan  ekonominya  dengan 

menggunakan  return saham.  Penulis  berusaha  menguji  apakah  ada  perbedaan 
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average return yang  signifikan  dari  perusahaan-perusahaan  yang  memiliki 

karakteristik keterbatasan keuangan yang sama dibandingkan dengan perusahaan 

yang  tidak  terindikasi  mengalami  keterbatasan  keuangan.  Jadi  apabila 

keterbatasan  keuangan  ini  merupakan  determinan  penting  dari  nilai  sebuah 

perusahaan,  maka  seharusnya  perubahan  pada  intensitasnya  akan  terefleksikan 

pada return saham (Lamont, Polk dan Requejo, 1998). 

Return saham  memiliki  kandungan  informasi  ekonomi  karena 

merefleksikan  perubahan  pada  return masa  depan  yang  diharapkan,  dan  juga 

perubahan pada aliran kas masa depan yang diharapkan. Dan karena revisi pada 

aliran kas masa depan yang diharapkan dan return mengandung komponen umum 

diantara  berbagai  perusahaan,  maka  struktur  ekonomi  menyebabkan  struktur 

faktor pada return ekonomi. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana akibat 

dari keterbatasan keuangan (financial constraint) terhadap nilai perusahaan yang 

terobservasi  melalui  asset  returns. Dan  dengan  membentuk  portofolio  dari 

perusahaan-perusahaan  berdasarkan  karakteristik  yang  dapat  diobservasi  yang 

berkaitan  dengan  keterbatasan  keuangan  (financial  constraint)  tersebut,  serta 

menguji  perbedaan rata-rata  dari  return saham perusahaan-perusahaan tersebut. 

Maka  penulis  memberikan  judul  penelitian:  Analisis  Keterbatasan  Keuangan 

(Financial Constraint) Terhadap Return Saham.



5

1.2 Motivasi Penelitian

1. Penelitian  ini  adalah  untuk  menindaklanjuti  penelitian  yang dilakukan oleh 

Lamont, Owen dan Saa-Requejo (1998) yang menguji efek dari keterbatasan 

keuangan (financial constraint) terhadap nilai perusahaan yang terobservasi di 

dalam  return  asset.  Khususnya  untuk  menguji  fenomena  ini  terhadap 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdapat dalam bursa efek Jakarta. 

2. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  kembali  financial  constraint  

hypothesis  yang  telah  menjadi  perdebatan  panjang  menyangkut  metode 

pengklasifikasian dan metode pengindikasian keberadaan financial constraint 

tersebut  di  dalam keuangan perusahaan.  Hipotesis  ini  bermula dari  literatur 

yang ditulis oleh Fazzari, Hubbard dan Petersen (1988) yang memperkenalkan 

metodologi  untuk  mengidentifikasi  keberadaan  financial  constraint 

berdasarkan sensitivitas investasi perusahaan terhadap arus kas. Akan tetapi 

Kaplan dan Zingales (1997) memberikan argumen teoritis dan bukti empiris 

bahwa  sensitivitas  tersebut  bukan  merupakan  pengukuran  yang  sahih  atas 

financial  constraint.  Penulis  sendiri  dalam  hal  ini  mengimplementasikan 

indeks  KZ  yang  terdapat  di  dalam  Lamont  et  al.(1998)  untuk 

mengkonstruksikan model portofolionya. 
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1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah:

Apakah  perusahan yang terindikasi mengalami keterbatasan 

keuangan  (financial  constraint) memiliki  tingkat  average 

return saham yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak terindikasi mengalami keterbatasan keuangan.?

Adanya perbedaan tingkat  return yang signifikan, antara kelompok perusahaan 

yang terbatas secara keuangan dengan yang tidak, mengindikasikan bahwa faktor 

financial  constraint  mempengaruhi  nilai  perusahaan  yang  tercermin  dalam 

return saham.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat 

perbedaan  yang  signifikan  antara  average  return kelompok  perusahaan  yang 

terindikasi financial constraint dengan average return kelompok perusahaan yang 

tidak terindikasi financial constraint.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis, secara pribadi penelitian ini memuaskan hasrat keingitahuan dan 

untuk mendapat  pengetahuan baru sehubungan dengan hal-hal  yang diteliti 

serta mencoba untuk menerapkan teori-teori yang pernah diterima mengenai 

masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Khususnya  penggunaan 

rasio-rasio  keuangan   untuk  megetahui  adanya  faktor  financial  constraint, 
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yang dapat membantu investor dalam memahami risiko berinvestasi di pasar 

modal.

2. Bagi investor, penelitian ini diharapan dapat memberikan  informasi mengenai 

pemilihan portofolio yang dikaitkan dengan  return sebagai alat bantu dalam 

pengambilan keputusan investasi.

3. Selama ini telah banyak penelitian yang ada berkaitan dengan isu  financial  

distress, tetapi penelitian yang membahas masalah financial constraint masih 

sangat terbatas jumlahnya. Sehingga untuk kedepan diharapkan penelitian ini 

dapat  merangsang penelitian  lanjutan yang menyelidiki  fenomena  financial  

constraint ini dari segi yang lebih luas.

1.6 Sistematika Pembahasan

Penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut untuk 

menggambarkan isi dari penulisan hasil penelitian :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penulisan, permasalahan, tujuan serta 

manfaat penulisan serta sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan membahas teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini, yang berisi jenis penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, 

penentuan sampel dan periode penelitian, serta metode dan teknik analisa data.
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BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil perhitungan dan analisa time series. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya merupakan isi dari bab ini, 

disamping itu disertakan pula saran-saran penulis.


