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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Industri ritel offline di Indonesia saat ini didominasi persaingan antara 

ritel modern dan ritel tradisional ataupun campuran keduanya. Ritel modern 

dan tradisional berlomba membangun keunggulan dalam persaingan 

mendapatkan konsumen yang semakin kompetitif. Perkembangan sistim 

teknologi informasi yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan ritel 

online, meningkatkan persaingan industri ritel. Ritel online tumbuh sangat 

pesat, namun demikian kebutuhan masyarakat terhadap ritel offline masih 

tetap tinggi sehingga pasarnya dapat tumbuh dengan baik. Jumlah outlet atau 

toko yang dimiliki merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan 

daya saing dalam persaingan bisnis ritel modern, sehingga dikenal istilah retail 

is number. Bergaining position perusahaan ritel akan meningkat dengan 

meningkatnya jumlah outlet yang dimiliki. 

 Pengelolaan persediaan (inventory management) merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan dalam bisnis retail. Jumlah stok yang dimiliki akan 

mempengaruhi beban keuangan, sedangkan jenis dan kategori stok (poduct range) 

akan mempengaruhi aspek bisnis diantaranya citra dan keuntungan perusahaan. 

Sistem pengelolaan persediaan atau stok yang baik dibutuhkan untuk mencapai 

kedua tujuan tersebut.  

Obat merupakan  salah satu produk farmasi yang berperan penting dalam 

upaya kesehatan, mulai dari upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis, 

pengobatan dan pemulihan, sehingga harus diusahakan agar selalu tersedia pada 

saat dibutuhkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 35 tahun 2014, apotek adalah salah satu sarana penunjang pelayanan 

kesehatan, yaitu tempat dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat yang 

diperlukan. Kelengkapan persediaan yaitu obat, merupakan salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan kinerja dan citra apotek sebagai ritel pada kategori 

farmasi.  

 

 
Sumber : IMS Health 2016 

Gambar 1  Trend Pasar Farmasi Indonesia (milyar rupiah) 
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Indonesia merupakan salah satu negara emerging market industri farmasi 

dunia. Berdasarkan data Intercontinental Marketing Services Health (IMS Health) 

2017, total pasar farmasi Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 69.297 

triliun atau tumbuh sekitar 3.1 persen dari tahun 2016 yang sebesar Rp 67.213 

triliun. Pertumbuhan pasar farmasi tahun 2017 tersebut lebih rendah dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7.5 persen dan 

merupakan pertumbuhan terendah dalam enam tahunn terakhir. Pertumbuhan 

pasar farmasi Indonesia dalam 6 tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 1, 

termasuk yang tertinggi di dunia dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

sebesar 8.25 persen, sehingga menarik masuknya investasi perusahaan farmasi 

dunia ke Indonesia. Perusahaan farmasi domestik harus meningkatkan daya 

saingnya untuk dapat bersaing menghadapi meningkatnya arus masuk industri 

farmasi asing. 

Beberapa faktor pendorong tumbuhnya industri farmasi Indonesia adalah 

pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia, meningkatnya penduduk 

kelas menengah atas sehingga meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatnya 

umur harapan hidup dan kesadaran akan hidup sehat (health life style) penduduk 

Indonesia, serta meluasnya jangkauan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) atau Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang 

mendorong meningkatnya konsumsi obat perkapita penduduk Indonesia. 

Kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Maret 2017 mencapai 175 juta anggota, atau 

66 persen dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia. Pemerintah 

menargetkan seluruh penduduk Indonesia akan dicover oleh BPJS Kesehatan pada 

tahun 2019. Umur harapan hidup dan kesadaran akan hidup sehat (life style) 

penduduk Indonesia yang terus semakin meningkat, tentunya akan mendorong 

peningkatan konsumsi yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat, 

maka pasar farmasi Indonesia kedepan diprediksi masih akan terus tumbuh dan 

memiliki prospek yang sangat baik. 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dalam bisnis farmasi, menangkap peluang potensi 

pertumbuhan pasar farmasi tersebut dalam pengembangan usahanya. 

Transformasi bisnis dilakukan yaitu dari pharmaceutical company menjadi 

healthcare company, salah satunya dengan strategi pengembangan jaringan 

layanan kesehatan terintegrasi melalui salah satu anak perusahaannya yang 

bergerak dalam usaha ritel farmasi dan layanan kesehatan yaitu PT Kimia Farma 

Apotek (KFA). PT Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan ritel farmasi yang 

memiliki jumlah apotek terbanyak serta menjadi market leader pada industri ritel 

farmasi di Indonesia. 

Manajemen PT Kimia Farma Apotek menetapkan penambahan jumlah 

apotek sebagai salah satu strategi pengembangan bisnisnya dalam upaya 

menangkap peluang bisnis,  mempertahankan posisi dan meningkatkan 

keunggulan kompetitif (competitive adventage) serta daya saingnya. Penambahan 

apotek secara agresif terus dilakukan mulai tahun 2013 sampai 2017, yang dapat 

dilihat dari realisasi penambahan jumlah apotek baru setiap tahun yang melebihi 

100 apotek seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Strategi tersebut meningkatkan 

jumlah apotek KF secara signifikan yaitu dari 412 apotek pada tahun 2012 

menjadi 1,035 apotek pada tahun 2017 atau tumbuh 150 persen setelah 

implementasi strategi.  
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Sumber :  Annual Report PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 2010-2017 

Gambar 2  Trend Jumlah Apotek KFA 2010-2017 

 

Estimasi anggaran biaya investasi yang dibutuhkan untuk penambahan 1 

apotek pada Anggaran Perusahaan KFA adalah sekitar 1 milyar rupiah. 

Perusahaan membutuhkan biaya investasi sekitar 100 milyar rupiah setahun untuk 

keperluan merealisasikan target pembukaan 100 apotek baru setiap tahunnya.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan dana suatu perusahaan 

sebaiknya dilakukan melalui: aktiva lancar yaitu modal kerja dibiayai dengan 

utang jangka pendek, sedangkan aktiva tetap yaitu kegiatan investasi dibiayai 

dengan modal sendiri (equity) atau utang jangka panjang (Riyanto 2012). 

Komposisi antara modal sendiri dengan utang jangka panjang disebut dengan 

struktur modal (Sutrisno 2012). Struktur modal penting diperhatikan dalam 

merencanakan sumber pendanaan untuk kebutuhan investasi. Pendanaan dari 

modal sendiri akan memiliki konsekuensi yang berbeda jika dibandingkan dengan 

pendanaan dari utang. Konsekuensi ini ditunjukan melalui biaya modal (cost of 

capital), khususnya biaya modal sendiri (cost of equity) serta nilai (value) 

perusahaan. Ketidaktepatan dalam penggunaan sumber dana akan menghasilkan 

struktur modal yang tidak optimal dan pada akhirnya menurunkan nilai 

perusahaan. 

Sumber pendanaan untuk investasi pengembangan apotek baru yang 

dilakukan secara agresif dari tahun 2013 – 2017 berasal dari kas internal yaitu 

modal sendiri (equity) dan utang bank jangka pendek. Penggunaan modal sendiri 

yang berasal dari laba ditahan sebagai sumber pendanaan (leverage), terbatas 

maksimal sebesar laba bersih dengan tetap harus memperhatikan ketersediaan kas 

dan bank. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan target 

pembukaan apotek minimal 100 apotek setiap tahun adalah Rp 100 milyar, 

sehingga laba perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya investasi untuk 

pengembangan apotek baru, sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 3. 
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Sumber: Annual Report PT. Kimia Farma Apotek 2012 - 2017 

Gambar 3  Leverage dan Investasi KFA 2012 – 2017 

 

Kekurangan pendanaan untuk kebutuhan investasi dilakukan melalui 

sumber dana yang tidak tepat (mismatch), yaitu menggunakan utang bank jangka 

pendek, bukan menggunakan utang jangka panjang. Penggunaan sumber dana 

yang tidak tepat (mismatch) dalam jangka pendek akan menyebabkan 

terganggunya modal kerja yang berdampak pada terganggunya aktivitas 

operasional perusahaan seperti masalah persediaan yang diakibatkan oleh 

terganggunya pembayaran kepada supplier. Umur utang usaha yang terus 

meningkat dari tahun 2012 – 2017 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 

merupakan salah satu indikasi kemampuan perusahaan untuk membayar supplier 

terganggu. 
 

 
Sumber: Annual Report PT. Kimia Farma Apotek 2012 - 2017 

Gambar 4  Trend Umur Utang Usaha KFA 2012-2017 
 

Pada jangka menengah-panjang mismatch pendanaan akan menyebabkan 

meningkatnya biaya modal (cost of capital) pada aspek keuangan sehingga 

menurunkan nilai perusahaan (firm value). Trend umur utang usaha yang 

meningkat dari tahun 2012 – 2017 menunjukan adanya permasalahan pada modal 

kerja terutama pada komponen kas. Umur utang meningkat bukan diperoleh dari 

hasil negosiasi peningkatan term pembayaran dari supplier, tetapi karena 

tertundanya pembayaran kepada supplier oleh permasalahan modal kerja. 

Identifikasi modal kerja KFA bermasalah ditunjukkan oleh Gambar 5 yaitu:  
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1. Utang usaha terus meningkat sedangkan posisi cash flow aktifitas operasi jauh 

dibawah jumlah utang usaha. Posisi cash flow aktifitas operasi bahkan negatif 

pada tahun 2017. Kondisi ini menyebabkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang usaha semakin menurun dan menjadi sinyal peringatan 

terhadap potensi munculnya terganggunya operasional perusahaan.  

2. Modal kerja netto (net working capital/NWC) yang semakin menurun 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek, diantaranya utang usaha semakin menurun. 
 

 
Sumber : Annual Report PT. Kimia Farma Apotek  2012 - 2017 

Gambar 5  Trend Utang Usaha, Cash Flow Operasi & NWC KFA (juta rupiah) 

 

Pengelolaan struktur modal yang tidak baik yang diakibatkan oleh 

mismatch pendanaan investasi menyebabkan permasalahan pada modal kerja dan 

biaya modal. Permasalahan modal kerja menyebabkan gangguan pada persediaan 

dan akan berimplikasi langsung pada kualitas pelayanan kepada pelanggan. 

Permasalahan pada biaya modal akan menyebabkan menurunnya nilai perusahaan 

akibat meningkatnya biaya modal yang harus ditanggung. Kondisi tersebut harus 

diperbaiki karena akan menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan, bahkan 

lebih jauh dapat menyebabkan kerugian perusahaan.  Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi operasional dan kinerja keuangan perusahaan yang 

meliputi rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas setelah 

implementasi strategi agresif penambahan jumlah apotek?  

2. Bagaimana kondisi  modal kerja dari tahun 2012-2017 serta berapa modal 

kerja yang dibutuhkan untuk menunjang operasional perusahaan? 

3. Bagaimana komposisi struktur modal dari tahun 2012-2017 serta komposisi 

struktur modal yang optimal untuk KFA? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Beberapa tujuan penelitian ini diantaranya : 

1. Menganalisa kondisi operasional dan kinerja keuangan perusahaan yang 

meliputi rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas setelah 

implementasi strategi agresif penambahan jumlah apotek. 
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2. Menganalisa kondisi modal kerja tahun 2012-2017 serta jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan untuk menunjang operasional perusahaan dalam 

implementasi strategi agresif penambahan apotek. 

3. Menganalisa komposisi struktur modal tahun 2012-2017 serta komposisi 

struktur modal yang optimal dalam implementasi strategi agresif penambahan 

apotek. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk secara langsung dan tidak 

langsung bagi pihak antara lain : 

1. Perusahaan,  

Menjadi masukan dan sumber informasi untuk perbaikan aktifitas 

pengembangan usaha yang dilakukan sehingga strategi pengembangan usaha 

yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

2. Pembaca,  

Menjadi sumber referensi dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya 

dibidang modal kerja dan struktur modal perusahaan khususnya dengan 

karakteristik industri ritel farmasi  

3. Penulis, 

Meningkatkan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep  analisa modal 

kerja dan struktur modal yang optimal  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut :  

1. Menganalisa  kinerja keuangan, modal kerja dan struktur modal KFA.  

2. Lokasi penelitian dilakukan di PT Kimia Farma Apotek. 

3. Penelitian dilakukan pada bulan Februari – November 2018 dengan 

mengunakan data keuangan perusahaan tahun 2012  sampai dengan 2017. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen Keuangan  

 

Manajemen keuangan merupakan aktifitas manajemen yang berkaitan 

dengan penghimpunan dana dan pengalokasiannya dalam bentuk investasi yang 

dilakukan secara efektif dan efisien (Sartono 2012). Manajemen keuangan juga 

diartikan oleh Fahmi (2011) sebagai kegiatan perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian serta penyimpanan dana yang 

dimiliki oleh organisasi.  Arpiani (2007) menjelaskan manajemen keuangan 

sebagai aktifitas yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana 

perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dana 

tersebut. 




