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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Dunia bisnis di Indonesia menghadapi suatu tantangan baru, sejak tahun 

2015 dihadapkan dengan adanya isu perdangangan bebas di kawasan Asia 

Tenggara. Asean Economic Community (AEC)  merupakan tantangan bagi dunia 

bisnis di Indonesia untuk dapat berakselerasi lebih cepat  dengan bisnis di negara 

kawasan ASEAN. Hal ini menjadi peluang dan ancaman dengan adanya free flow 

of goods,  free flow of investment,  free flow of services, free flow of skilled labour  

dan  free flow of capital sehingga hal ini  secara tidak langsung berdampak pada 

dunia bisnis di Indonesia. 

Sejak  tiga tahun terakhir diketahui bahwa nilai Produk Domestik Bruto 

Indonesia mengalami kenaikan. Kenaikan PDB ditahun 2015 ke 2016 meningkat 

18.2 persen dan ditahun 2016 ke 2017 meningkat lebih dari 20 persen, adapun 

informasi PDB disajikan pada Tabel 1 

 
Tabel 1  Produk Domestik Bruto Indonesia 2015-2017 (Dalam Miliar)  

No Sektor 
2015 2016 2017* 

Nilai % Nilai % Nilai % 

1 
industri 

pengolahan 
 Rp 1,934,533  25  Rp 2,017,555  22  Rp    510,825  24 

2 

Pertanian 

kehutanan dan 
perikanan 

 Rp 1,171,579  15  Rp 1,209,687  13  Rp    306,531  14 

3 konstruksi   Rp    879,164  12  Rp    925,063  10  Rp    234,552  11 

4 
pertambangan 

dan pengalian 
 Rp    767,327  10  Rp    775,485  9  Rp    194,855  9 

5 Sektor lainnya  Rp 2,860,576  38  Rp 4,108,402  45  Rp    909,992  42 

Total  Rp 7,613,179  100  Rp 9,036,192  100  Rp 2,156,755  100 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

  

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sektor pengolahan memberikan 

kontribusi yang besar. Namun pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan 

persentase kontribusi PDB sebesar 2.3 persen. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

penurunan kinerja dari tiap sub sektor didalamnnya.  Pada sektor pengolahan 

secara umum dibagi menjadi dua yaitu pengolahan migas dan batu bara serta 

pengolahan non migas.  

 Pada pengolahan non migas diketahui sejak tahun 2015 dan 2016 telah 

berkontribusi lebih dari 80 persen. Hal ini menunjukan bahwa sektor pengolahan 

non migas memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. 

Didalam sektor non migas diketahui terdapat 9 sektor pendukung, dimana salah 
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satunya adalah sektor kimia, farmasi dan obat dapat dilihat pada Tabel 2 terkait 

kontribusi sektor pengolahan non migas. 

 

Tabel 2  Produk Domestik Bruto Indonesia Sektor Pengolahan Non Migas 
   2015-2017 

No Sektor 
2015 2016 2017* 

Nilai % Nilai % Nilai % 

1 
Makanan dan 

Minuman 
 Rp    540,756  45  Rp    586,519  47  Rp    147,766  46 

2 Pengolahan Tembakau  Rp      83,799  7  Rp      85,175  7  Rp      21,024  7 

3 Tekstil dan Pakaian  Rp    112,079  9  Rp    111,932  9  Rp      28,021  9 

4 
Kulit. Barang dari kulit 

dan alas kaki 
 Rp      23,879  2  Rp      25,826  2  Rp        6,745  2 

5 
Kayu. Anyaman. 

Bambu. Rotan 
 Rp      60,735  5  Rp      61,831  5  Rp      15,479  5 

6 
Kertas dan barang dari 
kertas 

 Rp      70,557  6  Rp      70,208  6  Rp      18,041  6 

7 
Kimia. Farmasi dan 

Obat tradisional 
 Rp    164,843  14  Rp    173,870  14  Rp      44,891  14 

8 
Karet dan barang dari 

karet / plastik 
 Rp      76,442  6  Rp      70,064  6  Rp      18,844  6 

9 
Barang galian bukan 

logam 
 Rp      66,485  6  Rp      70,112  6  Rp      17,642  6 

Total   Rp 1,199,575  100  Rp 1,257,409  100  Rp    318,453  100 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

  

Perekonomian di Indonesia juga ditopang oleh sektor keuangan melalui 

pasar modal. Dimana saat ini pasar modal terus mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. Diketahui sejak tahun tahun 2011 hingga tahun 2016 terbukti 

meningkat sebesar ±10.8 persen. Peningkatan nilai kapitalisasi pasar sebagian 

besar bersumber salah satu sektornya yaitu  sektor konsumsi. Tercatat pada sejak 

tahun 2011 hingga tahun 2016 terus mengalami pertumbuhan, dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 
Tabel 3  Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia 2011-2016 (dalam Rp Triliun) 

Tahun 

IHSG 

(akhir 

tahun) 

Jumlah 

Perusahaan 

Kapitalisasi 

Pasar          

(Triliun) 

Kapitalisasi 

Sektor 

Konsumsi 

(triliun) 

Akumulasi 

Saham di 

Pasar Modal 

(%) 

2011 3821 449 3537 596.9 16 

2012 4316 467 4126 771.2 18 

2013 4274 494 4219 856.8 20 

2014 5226 511 5228 1014.8 19 

2015 4593 521 4872 1129.4 25 

2016 5296 539 5753 1285.2 24 
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Berdasarkan informasi dari Tabel 3 diketahui sektor konsumsi merupakan 

salah satu industri yang mengalami kenaikan secara nilai pada tiap tahunnya, 

namun pada tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan secara jumlah persentase 

akumulasi di pasar modal. Pada dasarnya tingginnya kontribusi sektor konsumsi 

tidak lepas dari dukungan sub sektor pendukungnya, dimana sejak tahun 2011 

hingga 2016 seluruh sub sektor dalam sektor konsumsi mengalami pergerakan 

dalam memberikan kontribusi, dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Persentase Kontribusi Kapitalisasi Pasar Sub Sektor Konsumsi Indonesia 

  2011-2016 

Sub Sektor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Food dan Baverages 17.06 19.53 23.41 21.4 17.78 20.99 

Tobacco 49.59 48.84 42.00 41.66 48.50 45.67 

Pharmaceuticals 8.89 10.57 11.06 12.13 7.83 9.67 

Cosmetics 24.4 20.99 23.49 24.75 25.85 23.63 

Houseware 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 2016 

  

Setiap sub sektor memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Sub 

sektor food dan baverages merupakan bagian dari industri konsumsi yang dapat 

dikatakan secara rata-rata mengalami kenaikan ditiap tahunnya, sementara ditahun 

yang sama dapat dikatakan seluruh sub sektor pada industri konsumsi secara rata-

rata mengalami penurunan.  

Sub sektor farmasi merupakan salah satu bagian yang masuk dalam sektor 

konsumsi.  Dimana sub sektor farmasi memegang peran vital dalam bisnis, karena 

memegang peranan untuk menyediakan obat-obatan untuk masyarakat negara 

Indonesia. Pada kenyataan terjadi penurunan persentase kapitalisasi  secara besar 

pada tahun 2014 ke 2016 yang disebabkan adanya ketakutan dari investor pasca 

kebijakan BPJS dikeluarkan. 

Komposisi pangsa pasar sub sektor farmasi didominasi oleh Rumah Sakit 

sebesar  50-60 persen dan sisanya merupakan pasar ritel apotek.  Kemenperin 

(2016) menyatakan bahwa sub sektor farmasi menempati urutan ke 4 yang 

menjadi industri potensial di Indonesia, hal ini disebabkan pada tahun 2016 

memberikan keuntungan sebesar 13.27 persen dimana rata-rata industri lainnya 

hanya sebesar 10.19 persen. 

Sub sektor farmasi sedang menghadapi kebijakan pemerintah terkait 

penerapan e-catalogue, yang merupakan sistem pembelian barang dan jasa secara 

elektronik. Sistem ini telah dimulai sejak April 2013. Kebijakan ini  dikeluarkan 

pemerintah dalam rangka meningkatkan pengadaan produk obat-obatan. Menurut 

Sutriatmoko (2015) e-catalogue dapat memberikan efisiensi dalam pengadaan 

obat. Disisi lain kebijakan ini dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan 

yang tidak dapat memenangkan proyek pengadaan obat. Dimana akan terjadi 

pengurangan penjualan dan produk sehingga menganggu kondisi finansial 

perusahaan. 



4 

 

BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengendalian atas 

biaya dan mutu produk dari setiap obat, hal didukung oleh Undang- Undang No  

36 tahun 2009 dan Peraturan Presiden 51 tahun 2009. Dampak dari kebijakan 

tersebut membuat industri farmasi semakin terhimpit, dimana perusahaan 

diutamakan untuk memproduksi jenis obat generik walaupun tetap dibolehkan 

memproduksi obat ethical maupun paten. Hal ini langsung berdampak pada 

menurunnya omzet rata-rata sebesar 20-60 persen, walaupun jumlah permintaan 

obat meningkat dari 94 juta dosis menjadi 240 juta dosis (Dirjen Kefarmasian dan 

Alat kesehatan  2016). 

Sub sektor farmasi merupakan industri yang sangat  bergantung terhadap 

bahan baku dalam memproduksi obat-obat. Tercatat menurut Kementrian 

Kesehatan tahun 2016 melalui Direktorat Jendral Kemarfasian dan Alat Kesehatan 

mengatakan bahwa industri farmasi Indonesia masih sangat tergantung terhadap 

bahan baku dari luar negeri khususnya Tiongkok dan India. Tercatat pada tahun 

2016 mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor hampir 95 persen 

bahan baku obatnya. Hal ini disadari dapat menjadi masalah dikemudian hari bagi 

negara dan khususnya perusahaan farmasi di Indonesia. Jika kondisi ini terjadi 

secara terus menerus, hal ini akan menyebabkan kesulitan keuangan pada 

perusahaan dikemudian hari. 

 Disisi lain perdangangan antar negara harus tetap terjadi karena hal ini 

jelas menguntungkan kedua belah pihak negara tersebut. Dalam aktivitasnya,  

perdangangan antar kedua negara dilakukan pasti mengunakan satu mata uang. 

Tentu saja hal ini  memberikan risiko bagi perusahaan disebabkan adanya 

perubahan kurs mata uang. Fenomena ini terlihat dari grafik trend mata uang 

Indonesia terhadap dollar amerika. Dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Sumber : Bank Indonesia (2017) 

Gambar 1  Tren Mata Uang Rupiah Terhadap Dollar Amerika Tahun 2012-2016 

  

Berdasarkan Gambar 1 dapat menunjukan kemungkinan adanya risiko 

yang ditimbulkan dari perubahan kurs mata uang. Bagi perusahaan yang sangat 

mengandalkan produk dari luar dapat menimbulkan permasalahan yang luar biasa 

terhadap aktivitas operasionalnya yang pada akhirnya berdampak pada keuangan 

perusahaan tersebut. Berdasarkan penelitian Mahendra et al. (2014) menyatakan 

bahwa pengunaan bahan baku impor dalam operasional perusahaan dapat 
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dilakukan namun tetap harus mempertimbangkan bahan baku dalam negeri untuk 

menjaga harga serta produktifitas dalam negeri tersebut. Besarnya risiko usaha 

sebanding dengan peranan dari sub sektor farmasi dalam kehidupan. Dimana sub 

sektor ini  memegang peranan seperti, pendukung program pemerintah melalui 

JKN, penyerap tenaga puluhan ribu tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 

melalui aktivitas jual beli saham.  

 Kondisi keuangan perusahaan farmasi juga dipengaruhi oleh faktor 

lainnya. Inflasi dianggap menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi 

kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan Hartianah (2017) dan Hidayat (2009) 

menjelaskan bahwa inflasi memberikan pengaruh terhadap financial distress. 

Adapun gambaran inflasi pada beberapa tahun terakhir, seperti berikut :  

 

 
Sumber : Bank Indonesia (2017) 

Gambar 2  Pergerakan Inflasi Indonesia (dalam persen) 

 

Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa inflasi dianggap menjadi faktor 

yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan farmasi. Inflasi 

merupakan gambaran terkait dengan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara 

umum. Diketahui berdasarkan data historis terjadi fluktuasi dari nilai inflasi yang 

dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perusahaan ditiap waktunya. 

Gross Domestic product dianggap memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Dalam Figlewski et al. (2007) menjelaskan 

bahwa GDP memberikan pengaruh terhadap peningkatan risiko bisnis perusahaan, 

hal ini terjadi ketika terjadi penurunan pertumbuhan rasio GDP dianggap terlalu 

kecil dari pada inflasi.  Dapat diketahui pergerakan historis Gross Domestic 

Product seperti berikut : 

 

 
Sumber : Bank Indonesia (2017) 

Gambar 3  Pergerakan Gross Domestic Product  Indonesia (dalam persen) 
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Gambar 3 menujukan adanya pergerakan Gross Domestic Product 

Indonesia (persentase) yang terlihat memiliki perkembangan rata-rata tiap 

tahunnya yang cenderung stagnan. Semakin tinggi pertumbuhan GDP disuatu 

negara dianggap dapat memberikan keamanan usaha (Thobarry 2009).   

 Aktivitas investasi yang dilakukan oleh para investor selalu fokus untuk 

mementingkan pada dua hal besar yaitu risiko dan profit. Risiko diketahui melalui 

pendekatan financial distress sementara profit tergambarkan melalui return 

saham. Berdasarkan gambar 4 diatas diketahui bahwa terjadi fluktuasi return  

saham dari tiap sektor sejak tahun 2011 hingga 2016. Pada sektor  konsumsi 

mengalami fluktuasi  namun tetap mampu memberikan return yang positif. Pada 

tahun 2011 sektor konsumsi mampu memberikan return  saham sebesar 18.24 

persen dan terus bergerak hingga tahun 2016 memberikan return  sebesar 18.77 

persen.   

Perbandingan return saham antara sektor konsumsi dengan sektor 

penyusunnya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara 

return saham. Dapat dilihat gambaran historis seperti pada gambar 4. 

 

 
Sumber : IDX (2017) 

Gambar 4  Return Saham Sektor Konsumsi 2011-2016 (dalam persen) 

  

Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa baik return saham di sektor 

konsumsi dan penyusunnya yaitu sub sektor farmasi masih memiliki tingkat 

return yang baik. Disisi lain investor juga perlu memerlukan pandangan yang 

lebih dalam untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan dan return saham 

khususnya pada sub sektor farmasi. 
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Perumusan Masalah 

 

 Keuangan dalam perusahaan menjadi hal penting dimana dapat 

mempengaruhi pada aktivitas perusahaan. saat ini industri farmasi diketahui 

sedang tumbuh akibat dari kebijakan pemerintah terkait BPJS serta jumlah 

populasi yang terus tumbuh. Disisi lain terdapat beberapa perusahaan yang sejak 

tahun 2016 yang melakukan pemecatan ratusan karyawan untuk menghemat 

anggaran perusahaan serta memangkas aktivitas produksi. 

Diketahui dari Kemenkes (2016) perusahaan farmasi mendapat ancaman 

pailit akibat ketidakpastiaan harga bahan baku. Aktivitas transaksi jual beli bahan 

baku selalu dilakukan menggunakan kurs mata uang Amerika (Dollar). 

Perusahaan farmasi masih bisa bertahan setidaknya selama tiga – empat bulan 

atau selama bahan baku masih tersedia. 

Potensi dan ancaman dari industri farmasi dinilai dapat mempengaruhi 

harga saham dari tiap perusahaan. Harga saham dapat dijadikan sebuah tolak ukur 

kemajuan perusahaan tersebut. Atas dasar tersebut disusun beberapa rumusan 

masalah diantaranya : 

1. Bagaimana karakteristik perusahaan farmasi di Indonesia? 

2. Bagaimana karakteristik keuangan dari tiap perusahaan farmasi ? 

3. Bagaimana kondisi financial distress dari tiap perusahaan  farmasi, 

melalui pendekatan Corporate Financial Distress dan Altman Z Score? 

4. Bagaimana pengaruh financial distress terhadap return saham 

perusahaan farmasi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang didasari dari rumusan 

penelitian, adapun seperti tujuan dari penelitian seperti berikut : 

1. Menganalisis karakteristik perusahaan farmasi di Indonesia. 

2. Menganalisis karakteristik keuangan dari tiap perusahaan. 

3. Menganalisis kondisi financial distress dari tiap perusahaan farmasi, 

Corporate Financial Distress dan Altman Z Score. 

4. Menganalisis pengaruh financial distress terhadap return saham 

perusahaan farmasi. 

  

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian terkait dengan topik financial distress ini diharapkan 

dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Perusahaan 

Perusahaan dapat mengambil informasi terkait dengan kondisi kinerja 

keuangan baik yang dimiliki  perusahaan serta perusahaan lainnya. 

Gambaran mengenai kondisi financial distress dari perusahaan farmasi 
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di Indonesia dan alternatif operasional dalam rangka mengamankan diri 

dari kondisi tersebut. 

2. Investor 

Investor dapat mengambil informasi, untuk digunakan sebagai salah satu 

dasar dalam mengambil keputusan untuk berivestasi di sub sektor 

farmasi dengan menggunakan pendekatan financial distress. 

3. Pemerintah 

Pemerintah selaku pembuat dan pengambil kebijakan, diharapkan 

mendapat informasi dalam  menentukan kebijakan yanng tepat guna 

melindungi sub sektor farmasi dari ancaman financial distress. 

4. Mahasiswa 

Mahasiswa dapat memamahami metode alternatif dalam 

mengidentifikasi kinerja keuangan perusahaan, menganalis kondisi 

financial distress  serta gambaran return saham dari sub sektor farmasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas mengenai kondisi financial 

distress, karakteristik mikro ekonomi perusahaan, makroekonomi (kurs, GDP dan 

inflasi) dan return saham. Pada penelitian ini hanya membahas perusahaan yang 

terlisting pada di Bursa Efek Indonesia dalam sub sektor farmasi. Dalam 

prosesnya penelitian digunakan analisis corporate Financial Distress dan Altman 

Z Score dalam upaya menjawab permasalahan penelitian. Adapun periode data 

yang digunakan dalam penelitian adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 

2012 hingga tahun 2016. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Dalam proses penelitian, dibuatlah kerangka teori yang dapat menjadi 

dasar dalam upaya memecahkan persoalan dalam penelitian. Pada kerangka teori 

ini akan dijelaskan beberapa hal penting terkait dengan financial distress. Adapun 

diantaranya : 

 

 

Investasi 

 

 Investasi merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan menunda 

konsumsi pada saat ini untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datan 

(Tandelilin 2000). Dari definisi tersebut diketahui investasi merupakan aktivitas 

yang dilakukan secara sadar dalam mengurangi konsumsi produk, dimana dana 

tersebut dialihkan pada aspek yang lebih produktif. 
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