
 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

Indeks harga saham merupakan salah satu indikator utama pergerakan 

saham (BEI 2010). Terdapat beberapa fungsi utama indeks saham, yaitu antara 

lain menjadi representasi tren pasar, indikator tingkat keuntungan, dan sebagai 

benchmark kinerja portofolio. Indeks harga saham gabungan maupun sub-

indeksnya yang berupa indeks sektoral merupakan cerminan dari kinerja saham 

perusahaan. Pada Bursa Efek Indonesia, terdapat 9 indeks sektoral yang 

diklasifikan berdasarkan jenis industri, salah satunya adalah sektor pertanian yang 

termasuk dalam klasifikasi sektor primer (ekstraktif) bersama-sama dengan sektor 

pertambangan.   

Kinerja saham dapat dilihat dari perkembangan indeks harga saham periode 

tertentu yang dibandingkan dengan periode yang lain. Berdasarkan Gambar 1, 

terlihat bahwa perkembangan indeks harga saham sektor pertanian hampir selalu 

berada di bawah perkembangan IHSG. Hingga periode Juni 2017, perkembangan 

indeks harga saham sektor pertanian cenderung mengikuti perkembangan IHSG. 

Terjadi perkembangan negatif yang tajam di sektor pertanian pada periode 

Desember 2015 yaitu sebesar 33,04% year to date, jauh di bawah perkembangan 

IHSG yang hanya di kisaran negatif 13% year to date. Namun, pada periode 

setelahnya terjadi perbedaan antara kedua indeks tersebut dimana indeks sektor 

pertanian terus bertumbuh negatif, sedangkan perkembangan IHSG terus 

membaik.  

 

 
Sumber: IDX Monthly Statistic (2018) 

Gambar 1 Pertumbuhan indeks harga saham gabungan dan indeks sektoral (Ytd) 

 

IHSG pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik yaitu berhasil 

ditutup pada level 6.356 yang merupakan level penutupan tertinggi sepanjang 

periode bagi IHSG. Pada bursa, perputaran perdagangan efek ekuitas di bursa 

meningkat tajam sepanjang tahun 2017, tercermin dari rata-rata nilai transkasi 

saham yang mencapai Rp 7,6 triliun/hari, diikuti dengan rata-rata frekuensi harian 

yang mencapai 312 ribu kali per hari dan rata-rata volume transaksi yang 

mencapai 12,0 miliar saham per harinya. Pencapaian ini melengkapi IHSG yang 
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meningkat 19,99% dengan nilai kapitalisasi pasar saham yang mencapai lebih dari 

Rp 7.052 triliun, tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia (BEI 2017). Atas 

kinerja tersebut, IHSG mampu meraih peringkat keenam bursa dengan 

pertumbuhan tertinggi di dunia dibandingkan dengan bursa global di negara lain. 

 

Tabel 1 Perkembangan IHSG dibandingkan dengan indeks bursa lainnya 

Indeks Negara Growth (%) 

Hang Seng  Hongkong 35,99 

S&P Sensex India 27,90 

DJIA Amerika Serikat 25,68 

PSE Index Filipina 25,11  

Kospi Korea Selatan 21,76 

JCI Indonesia 19,99 

Nikkei 225 Jepang 19,10 

FTSE ST Singapura 18,13 

SET Index Thailand 13,66 

FTSE BM Malaysia 9,45 
Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah) 

 

Terdapat berbagai faktor eksternal dan makroekonomi yang mampu 

mempengaruhi kinerja positif saham di Bursa pada tahun 2017. Faktor pertama 

ada kenaikan rating investasi Indonesia oleh Standard and Poor’s menjadi 

investment grade pada awal tahun 2017 dan kenaikan rating investasi Indonesia 

oleh Fitch dari BBB- menjadi BBB. Rating ini memberikan sentimen positif 

kepada pasar terkait meningkatkan tingkat kelayakan investasi di Indonesia. 

Faktor berikutnya adalah tingkat suku bunga The Fed yang masih sesuai dengan 

perkiraan pasar, serta terjaganya faktor makroekonomi yaitu pertumbuhan 

ekonomi, cadangan devisa dan inflasi yang terjaga baik. 

Namun, kinerja saham gabungan yang positif tersebut tidak tercermin pada 

indeks saham sektor pertanian. Sektor pertanian mencatat pertumbuhan negatif 

sepanjang tahun 2017 hingga ditutup pada level pertumbuhan negatif 13,30%. 

Pada Gambar 1, terlihat bahwa indeks saham sektor pertanian Juli 2018 (Ytd) 

mengalami penurunan paling dalam diantara 8 (delapan) sektor lainnya di Bursa 

Efek Inodonesia (BEI). Penurunan pertumbuhan indeks harga saham sektoral 

seperti yang disajikan pada Gambar 1 dapat menimbulkan pertanyaan bagi 

investor maupun calon investor saham sektor pertanian terhadap kelangsungan 

usaha perusahaan (going concern), terutama bagi perusahaan yang mengalami 

penurunan indeks paling dalam yaitu perusahaan sektor pertanian sebesar -16,55% 

Ytd. Dari sisi internal, pada tahun 2017 nilai earning per share (EPS) yang 

ditunjukkan pada Tabel 2 sebagian dari perusahaan sektor pertanian mengalami 

tren penurunan dibanding periode sebelumnya atau bahkan memiliki nilai negatif.  

 
Tabel 2 Earning per share beberapa perusahaan sektor pertanian 

 2013 2014 2015 2016 2017 

BISI 42,34 55,09 87,97 112,05 73,29 

AALI 1.144,43 1.590,40 393,15 1.045,75 1.044,50 

ANJT 80,69 68,71 -36,12 36,86 143,85 

BWPT 44,86 6,01 -5,70 -12,36 -6,63 
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Tabel 2 Earning per share beberapa perusahaan sektor pertanian (Lanjutan) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

DSNG 95,85 306,50 127,22 23,65 39,48 

GZCO -15,34 8,50 -5,12 -255,99 -24,29 

JAWA 17,96 13,38 -3,13 -58,95 -27,46 

LSIP 112,78 134,36 91,36 87,04 93,74 

PALM -84,64 23,63 -7,75 30,79 9,75 

SGRO 63,03 180,06 130,99 233,80 117,93 

SIMP 22,13 53,25 16,72 34,04 25,68 

SSMS 60,56 75,50 -0,75 62,12 25,10 

 

Sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk mewaspai kondisi 

profitabilitas yang menurun dan solvabilitas yang kurang baik. Hal tersebut 

berhubungan dengan potensi terjadinya financial distress pada perusahaan. 

Financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan 

untuk memenuhi liabilitas dan kewajiban kontraktual lain yang dimilikinya 

(Avenhuis 2013). Apabila kondisi financial distress tidak dapat diatasi dengan 

baik, maka perusahaan terancam mengalami kebangkrutan. Bagi pemangku 

kepentingan, kemampuan untuk memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan merupakan hal yang penting. Utamanya bagi investor, kemampuan 

untuk memprediksi ini perlu mampu dilakukan dengan cara analisa terhadap 

informasi yang tersedia bagi publik.  

Secara umum ada indikasi yang dapat dipergunakan pemangku kepentingan 

untuk mengetahui financial distress sehingga pemangku kepentingan dapat 

menetapkan pilihan investasi maupun manajerialnya dengan lebih baik. Sinyal 

yang paling baik terkait financial distress dapat diperoleh dari analisis rasio 

keuangan perusahaan (Outecheva 2007). Indikator akuntansi untuk menunjukkan 

financial distress masih sangat populer di kalangan peneliti dan banyak digunakan 

sebagai kriteria seleksi apakah perusahaan mengalami financial distress atau 

tidak.  

Whitaker (1999) menyebutkan bahwa tahap awal dari terjadinya financial 

distress adalah perusahaan mengalami inefisiensi pada level operasional, 

ditunjukkan dengan penurunan pendapatan operasional yang akhirnya berdampak 

pada penurunan margin. Denis dan Denis dalam Outecheva (2007) menyebutkan 

bahwa salah satu kondisi yang mengindikasikan terjadinya financial distress 

adalah laba bersih yang negatif. Sekilas ditunjukkan pada rasio EPS di Tabel 2, 

terdapat beberapa perusahaan sektor pertanian yang memiliki EPS negatif yang 

disebabkan oleh kondisi perusahaan yang merugi.  

Penurunan profitabilitas secara terus-menerus yang disebabkan oleh kinerja 

operasional yang menurun akhirnya menyebabkan cadangan kas menipis atau 

secara umum terjadi pengurangan cash flow secara permanen. Di tahap inilah 

terjadi permasalahan likuiditas dimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya terganggu karena diawali oleh permasalahan cash 

flow. Penurunan efisiensi, profitabilitas dan kemudian likuiditas berdampak pada 

posisi perusahaan di pasar (Kudla dalam Outecheva 2007) dimana nilai 

perusahaan di pasar jatuh secara signifikan dibandingkan pesaing maupun rata-

rata pasar.  
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Nilai perusahaan ini dapat tercermin dalam harga saham yang menurun dan 

berdampak pada isu solvabilitas karena terjadi penurunan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh pendanaan dari pasar saham. Berdasarkan hal tersebut 

informasi terkait tingkat efisiensi, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang 

diperoleh dari rasio keuangan akan membantu pemangku kepentingan untuk 

melihat ada atau tidaknya kondisi financial distress di suatu perusahaan. 

Debt service coverage (DSCR) merupakan merupakan rasio yang dapat 

menjadi proxy kondisi financial distress pada perusahaan. Rasio ini 

menggambarkan seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan cash flow untuk 

memenuhi utang atau kewajiban kontraktual lainnya. Semakin perusahaan 

memiliki rasio DSC yang besar maka semakin besar pula kemampuannya untuk 

membentuk cash flow yang digunakan untuk memenuhi kewajiban.  

Pranowo et al. (2010) melakukan penelitian pada perusahaan publik 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan rasio DSC sebagai penentu 

kondisi financial distress perusahaan. Rasio DSC juga digunakan oleh Arlinda 

(2015) juga menggunakan untuk melihat risiko kebangkrutan perusahaan sektor 

telekomunikasi di Indonesia dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan model financial distress lainnya. Nurfajrina (2016) menggunakan 

rasio DSC sebagai proxy dari financial distress. 

Nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham mengindikasikan bahwa 

kondisi financial distress berpengaruh terhadap harga saham. Ozdagli (2013) 

menyebutkan bahwa perusahaan dengan kondisi financial distress cenderung 

memiliki harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan 

kondisi keuangan sehat. Sedangkan penelitian Griffin dan Lemmon (2002) 

menyimpulkan bahwa kondisi financial distress dapat berdampak negatif pada 

kinerja saham. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat diindikasikan bahwa 

investor mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan sebagai faktor 

penentu pengambilan keputusan investasi.  

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi makroekonomi menjadi faktor 

pertimbangan dalam berinvestasi bagi investor. Schwert, Kostoulas dan 

Kryzanowski dalam Ramadan (2016) menyimpulkan bahwa pergerakan harga 

saham dapat dipamahi melalui studi terhadap variabel makroekonomi. Studi oleh 

Aggarwal (1981); Asprem (1989); Hunjra et al. (2014) menunjukkan bahwa 

terdapat variabel makroekonomi yang pengaruh signifikan terhadap harga saham 

antara lain nilai tukar, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi perusahaan sektor pertanian berdasarkan proses 

financial distress? 

2. Bagaimana pengaruh rasio efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas terhadap kondisi financial distress perusahaan sektor pertanian? 

3. Bagaimana pengaruh kondisi financial distress dan makroekonomi terhadap 

harga saham perusahaan sektor pertanian? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi perusahaan sektor pertanian berdasarkan proses 

financial distress. 

2. Menganalisis pengaruh rasio efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan 

solvabilitas terhadap kondisi financial distress perusahaan sektor pertanian. 

3. Menganalisis pengaruh kondisi financial distress dan makreokonomi 

terhadap harga saham perusahaan sektor pertanian. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya terkait financial distress dan pengaruhnya terhadap 

harga saham 

2. Bagi perusahaan dan manajer, penelitian ini diharapkan menjadi referensi 

terkait faktor risiko financial distress untuk digunakan sebagai antisipasi 

dalam mencegah kebangkrutan.  

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

tambahan informasi mengenai penilaian potensi kegagalan suatu perusahaan 

sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada oleh objek perusahaan dan periode penelitian 

yang akan diteliti. Periode data keuangan yang digunakan adalah data dari laporan 

keuangan tahunan 2014 sampai dengan 2017 perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sektor pertanian. Penelitian ini berfokus pada identifikasi kondisi 

perusahaan melalui indikator tahapan terjadinya financial distress, pengaruh rasio 

keuangan terhadap kondisi financial distress, serta pengaruh kondisi financial 

distress terhadap harga saham. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Financial Distress 

Financial distress didefiniskan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan 

yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadianya kebangkrutan (Platt dan Platt, 

2002). Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress 

jika perusahaan tersebtut menunjukkan angka negative pada laba operasi, laba 

bersih, nilai buku ekuitas dan ketika perusahaan melakukan merger. Selain itu, 




