
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Selama periode 1998 - 2003 luas areal perkebunan kelapa sawit di 

Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya sebesar 12,2%. Pertumbuhan luas 

areal perkebunan kelapa sawit pada tahun 1999 mengalami kenaikan yang cukup 

signifukan, yaitu sebesar 13,7% dari 2,8 juta hektar menjadi 3,2 juta hektar. 

Kemudian di tahun 2000 mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 18,8% dari 

3,2 juta hektar menjadi 3,s juta hektar. Namun pada tahun 2001 terjadi penurunan 

persentase pertumbuhan menjadi 17,3% lalu turun menjadi 8,2% di tahun 2002 

dan kembali turun manjadi 3,O % di tahun 2003. 

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 1998 - 
2003 (Hektar) 

Dilihat dari segi kepemilikan perkebunan kelapa sawit, maka areal 

perkebunan perkebunan terbesar d i d  oleh perkebunan besar swasta (PBS). 

Pada posisi kedua adalah perkebunan rakyat (PR), dan tempat ketiga adalah 

perkebunan besar negara (PBN). Perkebunan milik swasta bertambah dengan 

masuknya investor baru baik lokal maupun asing, sedangkan perkebunan rakyat 

berkembang dengan adanya program Perkebunan Inti Rakyat Perkebunan (PIR- 

BUN) sejak tahun 1980 dan Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) 

sejak tahun 1986 terutama di propinsi-propinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 

dan Kalimantan Barat. Pengertian PIR-BUN secara konsepsional adalah suatu 

Tahun 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Sumber: Infordev, 2004 

Perkebuanan 
Rakyat 
890.506 

1.038.289 
1.190.154 
1.566.031 
1.795.321 
1.810.641 

Pcrkebuanan 
Besar (Negara) 

489.143 
516.447 
528.716 
540.728 
556.323 
560.557 

Perkebunan 
Besar (Swam) 

1.409.134 
1.617.427 
2.050.739 
2.3 14209 
2.430.222 
2.554.882 

Total 

2.788.783 
3.172.163 
3.7693609 
4.420.968 
4.781.866 
4.926.080 

Pertumhul~an 
(%) 

l3,7 
18.8 
17.3 
8 2  
3,O 



pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan 

besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya 

sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, 

berkesinambungan, melalui sistem pengelolaan usaha mulai dari produksi, 

pengolahan, dan pemasaran hasil. 

Tabel 2. Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Menurut Wilayah dan 
Status Pengolahannya, 2003 

Jika diklasifikasikan berdasarkan kepulauan, maka sumatera merupakan 

kontributor utama baik luas areal maupun produksi kelapa sawit nasional dengan 

total areal mencapai 75,4% dari total areal nasional. Kemudian di posisi 

berikutnya adalah Kalirnantan sebesar 20,4%, Sulawesi 2,8%, serta Irian Jaya dan 

Jawa masing-masing sebesar 1,2% dan 0,3%. Pada tahun 2003 luas tanaman 

kelapa sawit di wilayah Riau merupakan yang terbesqx dengan luas areal 

mencapai 1.326.023 Ha atau sekitar 26,9% dari total luas perkebunan kelapa sawit 

nasional seluas 4,9 juta Ha. 



Pada umumnya perkebunan kelapa sawit besar memiliki pabrik 

pengolahan kelapa sawit, sedangkan perkebunan rakyat umumnya justru tidak 

memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Produksi perkebunan rakyat yang 

berupa tandan buah segar (TBS) kemudian diolah pada perkebunan besar yang 

memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. Walaupun pola PIR juga dijalankan 

oleh perkebunan swasta, perkebunan besar negara tampaknya memiliki peran 

yang lebih besar dalam pola PIR yang berhubungan dengan perkebunan rakyat 

tersebut. 

Produksi CPO pada tahun 1999 mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%. 

Sementara itu pada tahun 2000 juga terjadi lonjakan produksi menjadi 7,6 juta ton 

dari sekitar 6 juta ton yang berarti mengalami pertumbuhan sebesar 26,2%. Untuk 

tahun 2001 produksi CPO mencapai 9,09 juta ton, kemudian di tahun 2002 

produksinya naik sebesar 10,1% menjadi 10,02 juta ton. Higga tahun 2003 

produksi CPO di Indonesia telah mecncapai 10,68 juta ton atau naik sebesar 6,6% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat disimpukan rata-rata pertumbuhan 

produksi CPO dari tahun 1998 - 2003 adalah 13,88% per tahun 

Tabel 3. Perkembangan Produksi Minyak Sawit (CPO) Menurut Pengusahaannya, 
1998 - 2003 

terbesar dibandiigkan propinsi lainnya di Indonesia, maka produksi kelapa 

Tahun 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

sawitnya sekaligus merupakan terbesar dibandingkan propinsi lainnya. Pada tahun 

Perkebunan 
Rakyat 

1.348.163 
1.544.300 
1.977.814 
2.800.744 
3.134.323 
3.648.774 

Pertumbuhan Rata-rata (%) 

Pcrkebunan 
Besar (Negara) 

1.857.089 
1.845.599 
1.970.578 
1.606.458 
1.642.825 
1.673.212 

13.88 
Sumber: Direktorat Ienderal Perkebunanllnfordev, angka diolah 

Mengingat luas areal perkebunan kelapa sawit di propinsi Riau merupakan 

Perkehunan Besar 
(Swasta) 

2.434.902 
2.615.000 
3.632.109 
4.690.270 
5.242.837 
5.360.916 

TOTAL 

5.640.154 
6.004.899 
7.580.501 
9.097.472 

10.019.985 
10.682.902 

Pertumbuhan 
(%) 

6,s 
26,2 
20.0 
10,l 
6.6 



2003, produksi kelapa sawit di propinsi Riau mencapai sekitar 3,3 juta ton atau 

sekitar 32,5% dari total produksi kelapa sawit nasional yang berjumlah 10,3 juta 

ton. Sementara itu propinsi Sumatera Utara berada di urutan kedua dengan 

produksi mencapai sekitar 2,l juta ton atau 21,2% terhadap produksi nasional. 

Tabel 4. Produksi Kelapa Sawit Di Indonesia Menurut Wiayah dan Status 
Pengolahannya, 2003 

12 I Nus8 Tenggara I I I I 1 
I JAWA-BALI 13.430 1 13.153 1 4.842 1 31.425 1 0 3  

13 1 Kal. Barat I 261.573 1 100.963 1 155.175 1 517.711 1 4.8 

Sumbcr: Direktorat Jendsral Pcrkebunannnfordev, data dialah 

J i a  dibandmgkan proporsi wilayah luas tanaman dan proporsi produksi 

CPO, dimana share wilayah sumatera mencapai 75,4% luas tanaman nasional 

dengan produksi CPO yang mencapai 85% dari produksi CPO nasional, maka 

dapat dilihat bahwa produktivitas di wilayah Sumatera juga lebih tinggi 

rjibandiigkan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Sebaliknya suatu 

perbandingan antar propinsi menunjukkan bahwa propinsi Riau dan Sumatera 

Utrara menunjukkan tingkat produktiitas CPO tertinggi. 

Salah satu perkebunan besar rnilik negara (PBN) yang berada di propinsi 

Riau adalah PTPN V yang dalam pengelolaannya memiliki 23 kebun sendiriiti 



yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 68.61 1 Ha. Disamping 

itu juga melakukan kemitraan dengan petani plasma yaitu melakukan pembelian 

hasil produksi kebun plasma berupa TBS (Tandan Buah Segar). 

Pada tahun 2003, PTPN V mengintensitkan pembelian TBS dari pihak I11 

(petani non plasma) untuk memenuhi idle capacity dari sekitar PKS PTPN V. 

Untuk mengolah hasil kebun sendiii dan kebun plasma, PTPN V merniliki 12 unit 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan total kapasitas olah 550 ton TBS per jam 

dengan hasil olahan minyak sawit (CPO) dan inti sawit. 

1.2. Pewpusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka nampak bahwa sebagian besar 

perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia berada di pulau Sumatera dengan 

propinsi terluas adalah Riau. PTPN V yang merupakan perkebunan besar milk 

negara mempunyai peran yang sangat besar terhadap usaha perkebunan kelapa 

sawit di propinsi Riau sejalan dengan program PIR-BUN dan PIR-Trans, yang 

salah satu lokasi perkebunan kelapa sawit dan PKS berada di Sungai Pagar. 

Untuk mengetahui kinerja keungan pada PTPN V dan PTPN V Sei Pagar 

sebagai salah satu PKS yang d i i  oleh PTPN V, maka investasi pada pabrik 

kelapa sawit (PKS) haruslah memberikan tingkat keuntungan ekonomi dari 

keuntungan operasi setelah dikurangi biaya oportunitas dari nilai yang 

diinvestasikan, sehingga para shareholders dan peminjam modal mengetahui 

usaha yang aman dari resiko yang dapat diperbandingkan. Dengan diketahuinya 

pendqpatan, biaya, maka dapat kita telaah tingkat perolehan keuntungan 

(keqpulabaan) dr~p nilai tambah ekopppis. 



Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kemampulabaan dan nilai 

tambah ekonornisnya yang dihasilkan oleh PTPN V Sei Pagar dan PTPN V 

tersebut. Dengan membandingkan hasil penilaian kierja keuangan PTPN lainnya 

dan perusahaan perkebunan swasta, maka gambarm kinerja keuangan di PTPN V 

akan lebih baik lagi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menganalisis kierja 

keuangan PTPN V Sungai Pagar, Riau. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

penelitian ini secara rinci bertujuan untuk: 

1. Menganalisis kemampulabaan PTPN V Sei Pagar. 

2. Menentukan harga pokok (biaya rata-rata produksi) dan kondisi titik impas 

PTPN V Sei Pagar. 

3. Merumuskan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan PTPN V 

Sei Pagar. 

4. Menganalisa nilai tambah ekonomis PTPN V. 

5. Memperbandingkan kinerja keuangan PTPN V dengan PTPN lain dan 

perusahaan perkebunan swasta sejenis. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan infonnasi kepada 

manajemen PTPN V SEI Pagar, PTPN V, para investor, dan masyarakat urnum 

lainnya tentang: 

1. Kinerja keuangan PTPN V SEI Pagar. 

2. Pencapaian kinerja keuangan PTPN V dapat d i a t  dari sisi kepentingan 

perusahaan dan pemegang sabam. 




