
 

I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Agribisnis mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi 

pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan maupun perkebunan. Selain 

itu juga, agribisnis mencakup mulai dari hulu (on farm) sampai kepada 

industri hilir yang mengolah dan menciptakan nilai tambah dari bahan 

baku yang berbasis pertanian tersebut. 

  Industri pengolahan susu merupakan salah satu industri hilir dalam 

sub sektor peternakan. Industri ini menyerap bahan baku yaitu berupa 

susu untuk selanjutnya diolah menjadi produk seperti susu pasteurisasi 

yoghurt, keju, krim dan sebagainya. Saat ini produk pangan yang 

berbahan baku susu sangat bervariasi dan mudah ditemukan. Salah satu 

faktor yang menyebabkan besarnya konsumsi susu adalah karena susu 

merupakan salah satu pangan asal ternak yang mengandung berbagai 

macam zat nutrisi yang diperlukan bagi tubuh. Selain itu perkembangan 

dalam teknologi industri pengolahan susu, besarnya jumlah penduduk 

Indonesia, maupun peningkatan kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi susu, menyebabkan industri pengolahan susu ini memiliki 

prospek yang baik di masa yang akan datang. 

Perubahan lingkungan eksternal maupun internal yang begitu cepat 

perlu dicermati dan direspon dengan baik oleh pelaku ekonomi, tidak 

terkecuali di sektor industri pengolahan susu. Perekonomian dunia yang 

mengarah kepada liberalisasi perdagangan, globalisasi ekonomi, 



 

  2 
 

industrialisasi peternakan dan meningkatnya intensitas persaingan juga 

berdampak pada subsektor ini.   

  Perkembangan industri pengolahan susu memacu persaingan yang 

semakin ketat diantara perusahaan dalam industri tersebut. Industri susu 

Indonesia harus bersaing ketat dengan industri susu dalam dan luar 

negeri. Berlakunya perdagangan bebas di masa yang akan datang 

membuat persaingan itu semakin tajam. Sebagai contoh setelah AFTA 

diberlakukan, persaingan tidak hanya terjadi di antara perusahaan-

perusahaan domestik, namun juga antar negara Asean. Apalagi nanti jika 

persaingan bebas mencakup lingkup yang lebih luas, seperti APEC pada 

tahun 2020. Untuk itu setiap perusahaan perlu meningkatkan 

kemampuannya, sehingga mampu bersaing di tengah persaingan yang 

ketat tersebut. 

  PT. X  dan PT. Y adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 

pengolahan susu. Kedua perusahaan ini termasuk dalam satu grup 

(Holding Company) yaitu PT. Daniprisma Mitra. PT X menghasilkan 

produk, yaitu susu pasteurisasi, yoghurt dan kefir. Sementara itu PT. Y 

menghasilkan produk yoghurt, keju dan krim. 

  PT. X dalam produksinya menggunakan mesin otomatis dengan 

kapasitas 350 liter per jam. Mesin ini sudah dipakai sejak tahun 1987, 

hasil kerjasama dengan Konsultan Danish Turkey Dairy (DTD) dari 

Denmark. Kondisi mesin yang sudah cukup lama menyebabkan kapasitas 

produksi tidak bisa maksimal. Selain itu biaya perbaikan dan pemeliharaan  
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mesin cukup besar. Namun yang paling dirasakan  jika terjadi kerusakan 

menyebabkan masalah pada kualitas produk yang dihasilkan. 

 Selain itu pertumbuhan penjualan perusahaan ini juga kurang baik, 

bahkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat pertumbuhan yang minus. 

Selama periode 1996 sampai dengan 2000, jumlah produksi PT. X dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Jumlah Produksi PT. X tahun 1996 – 2000 

Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 
Susu 647.176 564.591 663.668 803.074 607.700
Yoghurt 39.378 37.936 31.886 29.327 31.183
Total 686.554 602.527 695.554 832.400 638.883
Pertumbuhan  -12% 15% 20% -23% 

 

 Pertumbuhan penjualan yang kurang baik ini dapat diakibatkan oleh 

berbagai faktor. Jika dilihat dari faktor eksternal, krisis ekonomi yang 

menimpa Indonesia tentu berpengaruh terhadap sikap dan daya beli 

konsumen yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya permintaan 

terhadap produk perusahaan. Selain itu penurunan penjualan ini juga 

dapat diakibatkan oleh faktor internal sendiri seperti kinerja bagian 

pemasaran yang kurang baik, kurangnya inovasi produk dan sebagainya. 

 Sementara itu PT. Y menunjukkan pertumbuhan produksi yang cukup 

tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan produksinya diatas 

20%. Perusahaan memiliki mesin yang kapasitasnya cukup besar. Sampai 

saat ini proses produksi yang dilakukan belum memanfaatkan kapasitas 

terpasang mesin. Hal ini tentu saja akan berpengaruh kepada inefisiensi di 

dalam proses produksi. 
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 Kedua perusahaan berada pada lokasi yang sama, selain itu 

perusahaan memiliki  kesamaan dalam segi produksi dan operasi. Mesin 

yang digunakan oleh PT. Y dapat digunakan untuk menghasilkan produk 

PT. X. Kesamaan kedua perusahaan tersebut juga bisa dilihat dari segi 

operasi misalnya pemasaran (distribusi). Pemasaran produk dilakukan 

untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Distribusi kedua perusahaan 

menggunakan mobil yang mempunyai box pendingin yang dapat 

menjamin kualitas produk yang dikirim kepada pelanggan 

 Mengingat kesamaan mesin maupun operasi perusahaan secara 

keseluruhan, maupun usaha untuk meningkatkan efisiensi, maka timbul 

keinginan dari holding company (induk perusahaan) untuk menggabung 

(merger) kedua perusahaan. Penggabungan kedua perusahaan ini 

diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan 

meningkatkan kemampuan menghasilkan laba. Selain itu juga, 

penggabungan diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing 

perusahaan dalam persangan industri pengolahan susu yang  semakin 

ketat. 

1.2. Identifikasi Masalah 

  Kedua perusahaan mempunyai kesamaan dalam produksi dan 

operasi. Selain itu, kedua perusahaan juga ingin lebih meningkatkan 

efisiensi dalam produksi dan operasinya. Untuk itu perlu upaya untuk 

mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif yang dapat diajukan 

untu mengatasi masalah kedua perusahaan adalah dengan 

penggabungan (merger). 
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 Tentu saja merger memerlukan analisa yang memadai sehingga 

keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar tepat dan 

membawa keuntungan kepada kedua perusahaan yang bergabung. Oleh 

karena itu pihak manajemen ingin mengetahui apakah proses 

penggabungan memang perlu dilakukan, dan manfaat apa yang bisa 

diperoleh dari penggabungan tersebut.  

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dari kondisi di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan masing-masing perusahaan sebelum 

penggabungan? 

2. Seberapa jauh manfaat yang bisa diperoleh perusahaan melalui 

penggabungan? 

3. Bagaimana gambaran kondisi produksi dan operasi perusahaan 

apabila terjadi penggabungan? 

4. Bagaimana proyeksi kinerja keuangan perusahaan setelah 

penggabungan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui kinerja keuangan PT. X dan PT. Y sebelum 

penggabungan. 

2. Mengetahui kondisi operasi perusahaan jika terjadi pengabungan. 
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3. Menganalisa manfaat merger bagi perusahaan, serta proyeksi 

kinerja keuangan setelah penggabungan. 
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