
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dimana sektor agribisnis 

mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional 

karena sektor ini dapat dianggap sebagai katalisator pembangunan dan stabilisator 

harga dalam perekonomian. Sektor agribisnis juga berperan sebagai penyedia bahan 

pangan dan bahan baku industri serta berkontribusi menghasilkan devisa negara 

melalui komoditasnya yang di ekspor ke beberapa negara. Hasil ekspor agribisnis 

berupa komoditas segar dan olahan pada tahun 2014 mencapai 31.6 miliar US dolar 

(Kementerian Pertanian 2015a). 

Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor agribisnis terhadap 

PDB (produk domestik bruto) Indonesia sekitar 13.5%. Sektor agribisnis 

(pertanian, kehutanan, dan perikanan) menempati posisi terbesar kedua dalam 

kontribusi PDB setelah sektor industri pengolahan (Tabel 1). Sektor agribisnis juga 

mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Tahun 2014 tercatat bahwa 

sektor ini mampu menyerap sebesar 35.76 juta atau sekitar 30.2% dari total tenaga 

kerja (BPS 2015c). 

 

 

Tabel 1  Kontribusi PDB atas harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2010-

2014 

Lapangan usaha 
Kontribusi (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  13.93   13.51   13.37   13.39  13.38 

Pertambangan dan Penggalian  10.46   11.81   11.61   10.95    9.82 

Industri Pengolahan  22.04   21.76   21.45   20.98  21.02 

Pengadaan Listrik dan Gas    1.06     1.17     1.11     1.04    1.08 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

   0.09     0.08     0.08     0.08    0.07 

Konstruksi     9.13     9.09     9.35     9.51    9.88 

Perdagangan Besar dan Eceran    13.46   13.61   13.21   13.27  13.38 

Transportasi dan Pergudangan      3.57     3.53     3.63     3.87    4.27 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

    2.92     2.86     2.93     3.04    3.14 

Informasi dan Komunikasi     3.73     3.60     3.61     3.58    3.50 

Jasa Keuangan dan Asuransi     3.49     3.46     3.72     3.87    3.88 

Real Estate     2.89     2.79     2.76     2.77    2.79 

Jasa Perusahaan     1.44     1.46     1.48     1.52    1.57 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

    3.78     3.89     3.95     3.90    3.84 

Jasa Pendidikan     2.94     2.97     3.14     3.25    3.29 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial     0.97     0.98     1.00     1.01    1.03 

Jasa lainnya     1.47     1.44     1.42     1.47    1.55 

Produk domestik bruto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Sumber: BPS (2015a) 
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Investasi merupakan penggerak pertumbuhan sektor agribisnis dimana makin 

tinggi investasi maka makin besar pertumbuhan PDB sektor agribisnis. Total 

investasi di sektor agribisnis mencapai 400 triliun rupiah pada tahun 2014. Investasi 

di sektor pertanian primer baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman 

modal asing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4.2% dan 18.6% per tahun 

(Kementerian Pertanian 2015b).  

Perusahaan agribisnis mencakup semua perusahaan yang melakukan kegiatan 

ekonomi yang bergerak dalam bidang pertanian baik produksi maupun konversi 

produk pertanian mentah menjadi barang konsumsi. Perusahaan agribisnis di 

Indonesia telah mampu berperan aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga tahun 

2016, tercatat sebanyak 21 perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis yang telah 

terdaftar di BEI dan sahamnya diperjualbelikan ke publik. Sektor agribisnis terdiri 

dari subsektor-subsektor seperti perkebunan, tanaman hasil panen, perikanan, dan 

hasil pertanian lainnya.  

Krisis keuangan global yang berpusat di negara-negara maju telah menyebar 

ke berbagai belahan dunia dengan sangat cepat termasuk ke Indonesia. Gejolak di 

pasar keuangan berpotensi besar memicu aliran modal keluar yang berpotensi 

memberikan tekanan yang besar ke perkembangan nilai tukar rupiah. Saat ini nilai 

tukar rupiah semakin terpuruk. Pada Agustus 2015, nilai rupiah mencapai angka 

sekitar Rp 14 000 per dolar AS. Angka ini merupakan nilai terendah sejak terjadinya 

krisis moneter tahun 1998. Hasil kajian Sahminan et al. (2006) menunjukan bahwa 

secara umum solvabilitas sampel perusahaan yang go public di BEI akan memburuk 

apabila nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah juga sangat 

mempengaruhi pergerakan ekspor Indonesia (Kurniati et al. 2008). Hal ini perlu 

diwaspadai oleh para pelaku usaha agribisnis karena mayoritas perusahaan 

agribisnis berorientasi ekspor. 

Selama terjadinya krisis global, pasar kredit global mengalami keparahan 

likuiditas, kepercayaan investor yang menurun, serta sebagian besar perusahaan 

yang terdaftar di bursa saham dunia mengalami penurunan harga saham (Bartram 

dan Bodnar 2009). Bagi sektor bisnis, hal ini akan berpengaruh pada kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan, baik yang bersumber dari perbankan, 

lembaga keuangan lain, maupun pihak-pihak lainnya. Selain itu sumber 

pembiayaan melalui saham juga akan mengalami hambatan sejalan dengan 

terganggunya kinerja sektor riil dan kuatnya persepsi risiko akibat ketidakpastian. 

Krisis global juga berpotensi memberikan tekanan bagi perusahaan-perusahaan 

yang memiliki kewajiban dalam  mata uang asing, seiring dengan kondisi rupiah 

yang semakin melemah.  

Krisis global yang terjadi juga berdampak negatif pada kondisi ekspor 

Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia menurun akibat melemahnya permintaan 

global dan anjloknya harga-harga komunitas dunia. Dengan negara tujuan utama 

ekspor yang cenderung terkonsentrasi pada sejumlah negara serta jenis komoditas 

ekspor yang secara umum relatif kurang terdiversifikasi, maka dampak krisis global 

pada ekspor menjadi sangat signifikan. Sektor-sektor yang paling terkena dampak 

dari krisis global adalah sektor yang mengandalkan permintaan eksternal 

(tradeable), salah satunya yaitu sektor agribisnis (Bank Indonesia 2009). 

Selain krisis global, Indonesia pun mengalami perlambatan ekonomi secara 

domestik. Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Indonesia cenderung tumbuh 
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melambat bahkan mengalami penurunan (Gambar 1). Pada tahun 2014, angka 

pertumbuhannya sebesar 5.06%. Nilai ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 

pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 5.73%. Perlambatan ekonomi ini 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa penurunan 

ekspor sebagai akibat penurunan permintaan dan harga komoditas global. 

Sementara itu, dari faktor internal perlambatan ekonomi disebabkan oleh 

terbatasnya konsumsi pemerintah sebagai dampak dari program penghematan 

anggaran (BPS 2015b). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS (2015b) 
 

 

Gambar 1  Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010-2014 

 

 

Kondisi perekonomian yang melemah dan krisis global yang terjadi dapat 

mempengaruhi perusahaan agribisnis baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Artha (2013) menjelaskan bahwa faktor armakroekonomi seperti suku bunga, harga 

minyak dunia, dan kurs rupiah berpenguh signifikan terhadap harga saham sektor 

pertanian di Indonesia. Bubic dan Hajnrih (2012) mengungkapkan terdapat efek 

negatif dari krisis ekonomi pada kegiatan operasi perusahaan agribisnis di 

Vojvodina periode 2008-2010. Kerugian finansial dan kebutuhan pinjaman jangka 

pendek untuk menjaga kondisi likuiditas dan solvabilitas telah menyebabkan 

dampak buruk pada struktur dan kinerja keuangan perusahaan.  

Ketika perusahaan mengalami banyak hambatan dan mengalami kerugian 

yang tidak dapat diatasi, maka lambat laun perusahaan tersebut akan berada pada 

kondisi financial distress, yaitu kondisi dimana perusahaan tidak memiliki 

kapasitas untuk memenuhi kewajibannya ke semua pihak, baik bank, vendors 

maupun pihak ketiga lainnya (Andrade dan Kaplan 1998). Financial distress 

didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada 

perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt HD dan Platt 

MB 2002). Financial distress dapat dimulai dari kesulitan likuidasi jangka pendek 

yang merupakan gejala yang paling ringan, hingga ke pernyataan kebangkrutan 

yang merupakan gejala yang paling berat (Brahmana 2007). 

Financial distress dapat mengakibatkan perusahaan di delisting dari BEI. 

Terdapat beberapa perusahaan agribisnis yang delisted dari BEI, yaitu Bahtera 
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Adimina Samudera dan Multibreeder Adirama Indonesia. Bahtera Adimina 

Samudera di delisting dari BEI pada Agustus 2008 karena mengalami suspensi 

selama lebih dari dua tahun dan sudah tidak ada kegiatan operasional yang 

dijalankan. Emiten tersebut tidak mampu menunaikan kewajibannya sehingga 

menjual aset yang dimilikinya untuk membayar seluruh utangnya. Sedangkan 

Multibreeder Adirama Indonesia di delisting dari BEI pada Juli 2012 karena 

melakukan penggabungan usaha (merger) dengan induk usahanya yaitu Japfa 

Comfeed Indonesia. Menurut Brahmana (2007), salah satu tanda perusahaan 

mengalami financial distress adalah perusahaan tersebut melakukan merger. 

Analisis financial distress penting untuk dilakukan terutama bagi perusahaan 

go public karena hasil analisisnya berpengaruh kepada para stakeholder yaitu para 

pemegang saham, para kreditur yang memberi pinjaman, serta para karyawan dan 

manajemen perusahaan. Hasil analisis akan menunjukkan kondisi perusahaan 

dalam kondisi sehat atau sebaliknya. Sehingga apabila perusahaan menunjukkan 

gejala-gejala financial distress, perusahaan dapat melakukan antisipasi untuk 

menghindari terjadinya kebangkrutan. Semakin awal gejala kebangkutan terlihat 

maka semakin baik karena perusahaan dapat menentukan dengan cepat strategi 

yang harus diambil guna memperbaiki kondisi perusahaan. 

Financial distress dapat diukur dengan menggunakan debt service coverage 

ratio (DSCR). Rasio ini menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu 

menghasilkan dana untuk memenuhi utang yang menjadi kewajibannya. Semakin 

besar nilai DSCR maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, dan sebaliknya apabila nilai DSCR yang dimiliki kecil maka 

perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Doye 2009). 

Stulpiniene dan Mazure (2013) mengukur financial distress of farm dan 

menggunakan DSCR sebagai salah satu indikatornya. Pranowo et al. (2010) 

melakukan penelitian pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI menggunakan 

DSCR sebagai penentu kondisi financial distress perusahaan. Rasio DSCR juga 

digunakan oleh Arlinda (2015) untuk melihat risiko kebangkrutan di sektor 

telekomunikasi di Indonesia. 

Kondisi financial distress yang dialami suatu perusahaan berdampak negatif 

terhadap harga dan kinerja saham perusahaan tersebut (Griffin dan Lemmon 2002, 

Campbell et al. 2008). Perusahaan yang mengalami financial distress menghasilkan 

kinerja saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-financial 

distress (Ozdagli 2013). Penelitian Siregar (2008) menunjukkan bahwa potensi 

kebangkrutan Altman Z score berpengaruh signifikan terhadap pergerakan harga 

saham perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain berpengaruh terhadap harga 

saham, Altman Z score juga memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur Indonesia periode 2008-2012 (Sitompul 2014). 

 

Perumusan Masalah 

Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham 

dalam suatu periode. Indeks harga berfungsi sebagai indikator trend pasar yang 

pergerakannya menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu. Indeks 

harga saham sektoral adalah indeks harga saham yang menggunakan semua saham 

dalam satu sektor, salah satunya sektor agribisnis. Berdasarkan Gambar 2, terlihat 
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bahwa nilai indeks harga sektor agribisnis cenderung bergerak mengikuti nilai 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Terjadi penurunan yang signifikan pada 

tahun 2008 pada kedua indeks ini. Nilai IHSG terkoreksi cukup tajam sebesar 

50.64% dan nilai indeks agribisnis terkoreksi sebesar 66.6%. Hal ini dikarenakan 

krisis subprime mortgage yang terjadi di tahun 2008 yang berdampak signifikan 

terhadap perekonomian nasional terutama pasar saham. Setelah tahun 2008, IHSG 

terus meningkat hingga tahun 2012 sedangkan indeks sektor agribisnis mengalami 

peningkatan yang signifikan hanya pada tahun 2009 dan 2010. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Sumber: Yahoo Finance (2015) 

 

 

Gambar 2  Nilai indeks sektor agribisnis dan IHSG di BEI periode 2005-2014 

 

 
Sumber: Bloomberg (2015) 

 

 

Gambar 3 Rata-rata nilai return saham sektor agribisnis periode 2013-2014 

 

 

Faktor-faktor ekonomi seperti kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga 

mempengaruhi pergerakan nilai saham di Bursa Efek Indonesia, termasuk 

didalamnya saham sektor agribisnis, sehingga mengakibatkan nilai return saham 

sektor agribisnis berfluktuatif. Gambar 3 menunjukkan nilai return saham sektor 

agribisnis berfluktuasi selama dua tahun terakhir. 
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Selain indeks harga saham sektoral, terdapat pula Indeks Tendensi Bisnis 

(ITB) yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian 

dalam jangka pendek (triwulanan), yang diperoleh melalui Survei Tendensi Bisnis 

(STB). Informasi yang diperoleh digunakan untuk menilai keadaan bisnis pada 

triwulan berjalan dan perkiraan keadaan bisnis tiga bulan mendatang (BPS 2014).  

Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun 

dibanding triwulan sebelumnya. Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada 

triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan 

sebelumnya. Sedangkan nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan 

berjalan lebih baik dibanding triwulan sebelumnya (BPS 2014). 

Prospek usaha agribisnis yang tercermin dalam nilai ITB memiliki nilai yang 

berfluktuasi selama lima tahun terakhir (Gambar 4). Nilai tertinggi dan terendah 

terjadi pada tahun 2012 yaitu tertinggi pada triwulan 1 sebesar 117.31 dan terendah 

pada triwulan 4 sebesar 94.65. Fluktuasi ini dapat mengurangi kepercayaan para 

stakeholder terhadap sektor ini sehingga dapat menjadi ancaman dan permasalahan 

bagi perusahaan agribisnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS (2015) 

 

 

Gambar 4  Nilai ITB sektor agribisnis Indonesia periode 2010-2014 

 

 

Penelitian mengenai analisis financial distress telah banyak dilakukan di 

Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur dan perbankan, namun masih 

sedikit yang melakukan analisis financial distress terhadap perusahaan agribisnis 

di Indonesia. Hal ini seharusnya dilakukan karena sektor agribisnis memiliki 

karakteristik yang unik dan kompleksitas cukup tinggi sehingga mengakibatkan 

masalah keuangan rentan terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor keuangan apa sajakah yang mempengaruhi kondisi financial 

distress pada perusahaan agribisnis? 

2. Bagaimanakah kondisi keuangan perusahaan agribisnis berdasarkan proses 

integral financial distress? 

3. Apakah kondisi financial distress berpengaruh terhadap kinerja saham 

perusahaan agribisnis? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi kondisi financial 

distress pada perusahaan agribisnis. 

2. Menganalisis kondisi keuangan perusahaan agribisnis berdasarkan proses 

integral financial distress. 

3. Menganalisis pengaruh kondisi financial distress terhadap kinerja saham 

perusahaan agribisnis. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar di bidang 

manajemen keuangan terutama mengenai analisis kondisi financial distress 

perusahaan 

2. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi mengenai 

penilaian potensi kegagalan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal  

3. Bagi perusahaan, penelitian ini menambah informasi mengenai faktor-faktor 

keuangan yang berpengaruh dalam memprediksi financial distress untuk 

digunakan sebagai antisipasi dalam mencegah terjadinya kebangkrutan 

4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka dan pembanding 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang dianalisis dengan 

menggunakan DSCR sebagai proxy kondisi financial distress. 

2. Objek penelitian terdiri dari 11 perusahaan agribisnis yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Rentang waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 tahun yaitu periode 

2010-2014.  
 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Financial distress 

Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan 

yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi 

(Platt HD dan Platt MB 2002). Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang 

mengalami financial distress jika perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif 

pada laba operasi, laba bersih, dan nilai buku ekuitas, serta perusahaan tersebut 

melakukan merger (Brahmana 2007). Fenomena lain dari financial distress adalah 

perusahaan cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan 

kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya 
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