
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Meningkatnya permintaan pasar dunia terhadap bahan baku industri, terutama 

produk-produk dari komoditi kelapa sawit dan karet, membuat industri yang 

mengolah kedua komoditi perkebunan tersebut tumbuh dengan pesat. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (2017), pada tahun 2016 terdapat 1.688 perusahaan 

perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan rincian 1.448 perusahaan berstatus 

aktif, 236 perusahaan berstatus non response, dan 4 perusahaan berstatus tutup 

sementara, sedangkan jumlah perusahaan perkebunan karet di Indonesia sebanyak 

319 perusahaan, dengan rincian 278 perusahaan berstatus aktif, 37 perusahaan 

berstatus non response, dan 4 perusahaan berstatus tutup sementara.  

Persaingan di bisnis perkebunan yang semakin ketat membuat pemerintah 

melakukan konsolidasi bisnis di tahun 2014 melalui pembentukan holding Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan,  yaitu PT Perkebunan Nusantara 

III (Persero) atau PTPN III (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 

72 tahun 2014. Issue yang berkembang saat ini di BUMN, khususnya di BUMN 

sektor perkebunan adalah masalah modal kerja. Indikasinya adalah pencapaian laba 

(profit) yang tinggi tidak menjamin ketersediaan modal kerja yang optimal dan 

dapat mendukung kelancaran operasionalnya. Walaupun memiliki total aset di 

tahun 2016 sebesar Rp 111,96 triliun, kinerja keuangan PTPN III (Persero) masih 

kurang baik karena mengalami kerugian sebesar Rp 1,38 triliun. Program 

restrukturisasi keuangan PTPN III (Persero) terutama difokuskan kepada 2 kegiatan 

utama, yaitu restrukturisasi utang bank dan penarikan pinjaman baru (fresh fund 

injection). Restrukturisasi dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas pada 7 

PTPN yang sudah tidak bankable, yaitu: PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, 

PTPN IX, PTPN XIII dan PTPN XIV (PTPN III 2017). Menurut Adi (2018), nilai 

kapitalisasi pasar PTPN III (Persero) pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 

33 triliun sampai dengan Rp 35 triliun per tahun. 

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sebagai salah satu anak perusahaan 

PTPN III (Persero) dengan wilayah operasional di propinsi Riau, juga pernah 

mengalami kesulitan dalam hal kecukupan modal kerja di semester pertama tahun 

2016, namun PTPN V masih bisa memperoleh laba bersih sebesar Rp 42,34 milyar 

di akhir`tahun 2016. Walaupun akhirnya manajemen PTPN V mampu mengatasi 

masalah tersebut dengan melakukan pinjaman atau kredit modal kerja (KMK) 

kepada pihak ketiga, hal itu mejadi pelajaran berharga bagi manajemen PTPN V 

agar dapat mengelola modal kerjanya secara optimal. Di tengah persaingan bisnis 

yang semakin meningkat, PTPN V perlu memperbaiki kinerjanya agar dapat 

bersaing secara kompetitif dengan perusahaan-perusahaan sejenis, serta diharapkan 

mampu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang tangguh di masa depan.  

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, PTPN V 

harus mengetahui posisinya saat ini di dalam industri perkebunan Indonesia. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan perbandingan PTPN V dengan perusahaan-

perusahaan perkebunan sejenis di Indonesia, baik dari segi luas areal yang dimiliki 

(kebun inti), total aset, dan laba yang dicapai pada tahun 2016, sebagai berikut: 
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Tabel 1 Perbandingan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet 
 

 

No. 

 

Nama Perusahaan 
Luas Areal 

(Ha) 

Total Asset 

(Rp. Juta) 

Laba/(Rugi) 

Bersih 

(Rp. Juta) 

1. Golden Agri-Resources, Ltd (GAR) 385.997 111.048.462* 5.342.506* 

2. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) 247.430 26.574.461 609.794 

3. PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) 233.382 24.226.122 2.114.229 

4. PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 175.735 14.558.832 528.657 

5. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 

(LSIP) 

98.533 9.459.088 592.769 

6. PT Perkebunan Nusantara VII           

(PTPN VII) 

90.352 11.838.420 (547.210) 

7. PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 

(BSP) 

84.986 14.700.318 (484.669) 

8. PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 78.149 7.560.229 42.340 

*Hasil konversi nilai US$ ke nilai rupiah dengan nilai kurs BI per 31 Desember 2016 

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) GAR, SIMP, AAL, PTPN IV, LSIP, PTPN VII, BSP, 

dan PTPN V tahun 2016 (diolah) 

 

Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2016 PTPN V berada pada peringkat ke-8 

di dalam industri perkebunan nasional berdasarkan luas areal perkebunan dan total 

asetnya, namun dari pencapaian labanya, ternyata PTPN V masih lebih baik 

dibandingkan dengan PTPN VII dan PT BSP yang berada di peringkat 6 dan 7.  

Dalam rangka memenuhi harapan para pemegang saham dan pihak-pihak 

eksternal yang berkepentingan dengan perusahaan, manajemen PTPN V harus 

mampu mengelola modal kerja (working capital management/WCM) dengan baik 

dan membuat kebijakan modal kerja (working capital policies/WCP) yang 

menghasilkan tingkat profitabilitas yang stabil dan menunjukkan kondisi 

perusahaan yang sehat. Selain memperbaiki kondisi internal perusahaan yang 

menjadi faktor mikroekonomi, manajemen PTPN V juga perlu memperhatikan 

faktor makroekonomi yang ikut mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Faktor 

mikroekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berasal dari dalam (internal) 

perusahaan dan bersifat controllable, sedangkan faktor makroekonomi adalah 

faktor-faktor ekonomi yang berasal dari luar (eksternal) perusahaan dan bersifat 

uncontrollable namun mempengaruhi naik turunnya kinerja perusahaan.  

Jika penelitian tentang pengaruh faktor mikroekonomi dan faktor 

makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

dilakukan secara parsial, maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk 

menganalisis gabungan pengaruh faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi 

terhadap profitabilitas. Peneliti memasukkan faktor makroekonomi sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap profitabilitas PTPN V dengan pertimbangan harga jual 

produk (CPO dan SIR) di pasar lokal dan internasional berpengaruh terhadap harga 

pembelian bahan baku (TBS dan Bokar), tingkat inflasi mempengaruhi keputusan 

penggajian karyawan, suku bunga berpengaruh terhadap nilai pembayaran bunga 

pinjaman (kredit), dan nilai tukar rupiah mempengaruhi volume dan nilai transaksi 

penjualan produk ke luar negeri (ekspor). 

Hasil pengelolaan bisnis PTPN V selama tahun 2012-2017, ditunjukkan 

dengan perkembangan nilai total aset, liabilitas, dan ekuitas PTPN V yang 

cenderung meningkat seperti diperlihatkan pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1 Perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas PTPN V tahun 2012-2017 

 

Gambar 1 menunjukkan kondisi pertumbuhan liabilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan ekuitas, artinya pertumbuhan aset PTPN V selama 6 tahun 

terakhir tidak hanya diperoleh dari hasil pengelolaan dan kebijakan modal kerja, 

tetapi juga dibantu dengan dana yang berasal dari pinjaman (utang) dari pihak 

ketiga. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh 

faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas PTPN V 

serta strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perusahaan di dalam 

industri perkebunan nasional. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Menurut Zariyawati (2009), penetapan modal kerja merupakan masalah 

penting dalam keuangan perusahaan karena merupakan bagian dari investasi pada 

aset lancar (kas, piutang, persediaan dan lainnya) sehingga membutuhkan 

pembiayaan yang sesuai. Untuk membiayai kegiatan operasionalnya, PTPN V 

menggunakan modal kerja yang berasal dari sumber pendanaan internal dan sumber 

pendanaan eksternal. Kebijakan PTPN V menggunakan utang sebagai alternatif 

pendanaan pasti memiliki risiko, namun jika nilai aset dan pendapatan perusahaan 

yang dihasilkan cenderung naik, berarti ada gambaran positif bahwa kegiatan 

operasional yang dibiayai dengan utang dapat memberikan hasil yang baik. Namun 

pendanaan eksternal tidak selalu memberikan dampak yang positif, apalagi jika 

manajemen perusahaan tidak dapat mengelola modal kerjanya dengan baik, 

mengakibatkan perusahaan akan kesulitan dalam membiayai kegiatan 

operasionalnya dan menghadapi risiko kebangkrutan. 

Jika membahas tentang profitabilitas suatu perusahaan, maka hal yang perlu 

menjadi perhatian adalah kondisi keuangan dilihat dari pendapatan, aset, dan utang 

yang dimiliki.  Perkembangan total pendapatan, aset dan utang PTPN V dari tahun 

2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2 Realisasi pendapatan, aset, dan utang PTPN V tahun 2012-2017 

 

Adanya penggunaan sumber pendanaan eksternal membuat PTPN V harus 

mampu menghasilkan laba dari modal kerja yang dikelolanya agar perusahaan 

dapat membayar seluruh kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, 

memiliki cadangan dana yang mencukupi, terhindar dari kekurangan persediaan 

(bahan baku), dan dapat memberikan piutang kepada pelanggannya. Besar kecilnya 

kebutuhan modal kerja yang harus disediakan oleh perusahaan sangat tergantung 

pada sikap manajemen terhadap laba dan risiko. 

Menurut Gill dan Biger (2013), pengelolaan dan kebijakan modal kerja yang 

tidak efisien memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Temtime 

(2016) berpendapat masalah yang sering terjadi adalah ketidakmampuan 

manajemen perusahaan untuk menyelaraskan WCM dan WCP dengan perubahan 

kebutuhan organisasi dan pasar, sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas 

dan kegiatan operasional perusahaan. Barton dan Gordon (1988) menyatakan 

profitabilitas akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk menghindari 
utang dengan menggunakan dana yang dihasilkan sendiri untuk membiayai bisnis. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi terhadap 

profitabilitas PTPN V? 

2. Strategi dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan PTPN V untuk 

meningkatkan posisi perusahaan di dalam industri perkebunan nasional?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di 

pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi 

terhadap profitabilitas PTPN V. 

2. Menganalisis strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan PTPN V untuk 

meningkatkan posisi perusahaan di dalam industri perkebunan nasional. 
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Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan kepada manajemen PTPN V tentang perlunya 

menyelaraskan manajemen dan kebijakan modal kerja (faktor mikroekonomi) 

perusahaan dengan faktor makroekonomi agar profitabilitas perusahaan dapat 

dicapai secara konsisten.  

2. Memberikan informasi baru bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang 

pengaruh faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi terhadap 

profitabilitas perusahaan menggunakan metode analisis Vector Autoregression 

(VAR). 

3. Penerapan pengetahuan akademis ke dalam aktivitas pekerjaan dan 

meningkatkan kompetensi peneliti di bidang manajemen keuangan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dibuat untuk menghindari terjadinya perluasan 

masalah dan lebih fokus terhadap permasalahan yang diteliti sehingga penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Variabel-variabel dari faktor mikroekonomi dan faktor makroekonomi serta 

pengaruhnya terhadap profitabilitas PTPN V. 

2. Strategi dan kebijakan yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menjamin kelangsungan kegiatan operasional dan positioning PTPN V. 

3. Penelitian dilakukan di PTPN V, dan data-data diperoleh dari PTPN V. 

4. Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil Focus Group Discussion (FGD), dan data sekunder berasal 

dari laporan keuangan PTPN V yang dimuat dalam Laporan Manajemen (LM) 

Bulanan periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2017 dan 

Laporan Tahunan (Annual Report) periode tahun 2012-2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Struktur Modal (Capital Structure) 

 

 Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan modal 

kerja yang bisa berasal dari 2 jenis sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan 

internal dan sumber pendanaan eksternal. Pahlevi (2016) menyatakan sumber 

pendanaan internal berasal dari saldo laba (retained earnings) hasil operasi 

perusahaan, sedangkan sumber pendanaan eksternal dari penerbitan surat utang 

(debt) atau saham (equity). Menurut Joni dan Lina (2010), keputusan manajemen 

perusahaan dalam menetapkan struktur modal akan menentukan kemampuan 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dan akan mempengaruhi risiko 

perusahaan. Brigham dan Houston (2014) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas penjualan, sikap manajemen, 
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