
 
 

1 PENDAHULUAN 
 
 

 

Latar Belakang 

 

 

 Pada tahun 2014 Indonesia masih merupakan negara dengan jumlah 

penduduk keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika 

Serikat. Penduduk Indonesia pada data sensus kependudukan terakhir yang 

dilakukan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2011 telah mencapai 237.424.363 jiwa. 

Sebagian besar diantaranya sebanyak 74,56 persen adalah kelompok usia muda 

yang merupakan usia potensial untuk reproduksi. Salah satu metode penekanan 

laju pertambahan penduduk dikendalikan dengan penggunaan bermacam jenis alat 

kontrasepsi, baik untuk wanita maupun pria. 

 Kesadaran akan pentingnya kontrasepsi sebagai upaya untuk pencapaian 

program keluarga berencana di Indonesia masih perlu ditingkatkan guna 

mencegah terjadinya ledakan penduduk. Ledakan jumlah penduduk merupakan 

salah satu permasalahan global yang muncul di seluruh dunia, selain isu tentang 

pemanasan global, krisis ekonomi, dan masalah pangan serta menurunnya tingkat 

kesehatan penduduk. Kekhawatiran akan terjadinya ledakan penduduk pada tahun 

2015 mendorong pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan penting 

karena penduduk yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai justru 

menjadi beban pembangunan dan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. 

 Alat kontrasepsi pria yang paling populer adalah kondom, yang juga 

sangat banyak direkomendasikan untuk alat pencegah resiko penularan penyakit 

menular seksual (PMS) serta HIV/AIDS. Di Indonesia, sosialisasi penggunaan 

kondom terutama kepada kelompok berisiko harus terus dilakukan untuk 

mencegah penularan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. 

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, pemasaran kondom di Indonesia 

terbilang rendah. Kebanyakan orang tidak merasa berisiko terinfeksi HIV/AIDS. 

Akibatnya pelaporan kasus HIV/AIDS di Indonesia sangat minim, dan 

data yang terekam di Departemen Kesehatan sebagaimana tampak pada Gambar 1 

sangat mungkin hanyalah puncak dari gunung es saja. Maka, sosialisasi 

penggunaan kondom secara luas diperlukan untuk mencegah peningkatan HIV 

dan penularan infeksi secara seksual. Kondom tersedia dengan harga terjangkau, 

namun memiliki label negatif di masyarakat.  Berdasarkan data Komisi 

Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), sekitar 77 persen penularan HIV/AIDS 

terjadi melalui hubungan seks yang dilakukan tanpa alat kontrasepsi. Penularan 

HIV/AIDS juga dapat terjadi melalui penggunaan alat-alat kesehatan bekas dari 

penderita ke penderita baru. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan alat-alat 

kesehatan sekali pakai (disposable medical devices). 

PT Mitra Rajawali Banjaran (PT MRB) yang berdiri sejak tahun 1987 

merupakan produsen nasional terbesar dan tertua untuk produk kondom. Selain 

kondom yang merupakan produk utama dan andalan, PT MRB juga memproduksi 

alat suntik sekali pakai (Disposable Syringes), perlengkapan pakaian sekali pakai 
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(Disposable Non-Wovens) seperti masker, head cover, shoe cover dan surgical 

gowns dan sarung tangan karet sekali pakai (Disposable Latex Gloves). 

 

 
Sumber : PT MRB, data diolah dari Kementerian Kesehatan (2013) 

 

Gambar 1 Jumlah kasus baru pengidap HIV/AIDS Indonesia 2007-2012 

   

 Dalam perjalanan bisnisnya, PT MRB masih mengalami kerugian 

berturut-turut selama lebih dari lima tahun. Turunnya pangsa pasar kondom 

pemerintah menyebabkan meningkatnya idle capacity. Rata-rata tingkat utilitas 

pabrik di PT MRB selama 25 tahun adalah 33 persen. Hal ini ditambah lagi 

dengan belum memadainya kemampuan bersaing di pasar bebas karena minimnya 

investasi promosi dan sertifikasi.  

Pada akhir tahun 2011 PT MRB masih mengalami kerugian sebesar Rp 9.1 

milyar. Ekuitasnya negatif Rp 57 milyar sementara kewajibannya Rp 84 milyar. 

Hal ini menyebabkan pemegang saham PT MRB, yaitu PT Rajawali Nusantara 

Indonesia (PT RNI) pada tahun 2012 mengambil langkah penyehatan dengan 

merestrukturisasi keuangan PT MRB dengan posisi cut off hutang per Desember 

2011.  Langkah restrukturisasi yang diambil adalah pengalihan hutang PT MRB 

pada Pemegang Saham (PT RNI) senilai Rp 65 milyar menjadi saham atau disebut 

Debt to Equity Conversion (DEC).  Posisi modal dasar semula Rp 15 milyar 

ditingkatkan menjadi Rp 284 milyar, sementara modal ditempatkan dan disetor 

semula Rp 6 milyar menjadi Rp 71 milyar. 

Restrukturisasi dengan DEC tersebut diberlakukan mulai awal tahun 

2012. Restrukturisasi diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang 

akan tercermin pada, salah satunya, perbaikan kinerja keuangannya. Harapan 

pemegang saham dengan perbaikan kinerja keuangan adalah PT MRB dapat 

berkontribusi menghasilkan dividen yang dapat dinikmati pemegang saham 

setelah kehilangan pendapatan dari bunga hutang. Setelah diimplementasikan 

selama lebih dari dua tahun, perlu dikaji efektivitas restrukturisasi keuangan 

dengan DEC tersebut, ditinjau dari aspek perbaikan kinerja keuangan dan 

perbaikan profitabilitasnya. 
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Perumusan Masalah 

 

 

Selama lima tahun terakhir, PT MRB mengalami masalah internal yang 

menyebabkan perusahaan tidak pernah menikmati laba bersih tahunan dan nilai 

ekuitas yang terus menurun sebelum adanya restrukturisasi pada tahun 2012. Nilai 

penjualan pun tergolong fluktuatif dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya. 

Hal ini mengakibatkan PT MRB selalu mengalami kerugian, dan kondisi ini 

sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan.  

Pada tahun 2012 dilakukan restrukturisasi keuangan dengan metode 

DEC, sehingga nilai ekuitas mengalami peningkatan. Besarnya nilai DEC tersebut 

selanjutnya mengakibatkan nilai ekuitas menjadi positif. Tetapi pada tahun 2013 

nilai ekuitas kembali turun sebanyak 234,2 persen yang mengakibatkan nilai 

ekuitas kembali menjadi negatif. Jika tidak diambil tindakan lebih lanjut, diyakini 

PT MRB akan menjadi beban bagi induk perusahaan yaitu PT RNI dan para 

stakeholders akibat kesehatan perusahaan yang tidak kunjung membaik. 

Sebagai salah satu produsen alat kontrasepsi terbesar di Asia Tenggara, 

tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan. Terlebih penggunaan alat kontrasepsi 

khususnya kondom selalu meningkat setiap tahunnya. PT MRB seharusnya bisa 

menikmati keuntungan dalam operasional bisnisnya, tetapi yang terjadi justru saat 

ini PT MRB masih belum bisa menikmati keuntungan tersebut. Dengan kondisi 

perusahaan seperti ini, tentunya walaupun pasar alat kontrasepsi semakin baik 

tetapi jika PT MRB tidak memiliki strategi yang baik maka keberlangsungan PT 

MRB ke depan bisa diragukan. Setelah dilakukan restrukturisasi keuangan melalui 

DEC ternyata laba bersih perusahaan masih berada pada nilai yang negatif, 

walaupun kerugiannya relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan penjualan, laba bersih, ekuitas dan kewajiban PT MRB selama 

periode tahun 2009-2013 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Pertumbuhan penjualan, laba bersih, ekuitas dan kewajiban PT MRB 

 2009-2013 

 Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. MRB (audited) 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana nilai rasio-rasio keuangan PT MRB sebelum dan sesudah 

dilakukannya DEC? 

2. Bagaimana tingkat kebangkrutan PT MRB sebelum dan sesudah 

dilakukannya DEC? 

2009 28 -22.0 -20.2 -243.6 -32.7 -178.8 63.9 -1.5

2010 19.9 -29.0 -11.4 43.2 -47.8 -46.3 72.9 14.1

2011 20.3 2.2 -9.1 20.8 -56.9 -19.0 84.2 15.5

2012 33.1 63.1 -5.6 37.8 2.5 104.3 23 -72.7

2013 24.1 -27.3 -5.7 -1.8 -3.3 -234.2 26.7 16.1

Ekuitas 

(Milyar 

Rupiah)

Pertumbuhan 

(%)

Pertumbuhan 

(%)
Tahun

Penjualan 

(Milyar 

Rupiah)

Pertumbuhan 

(%)

Laba Bersih 

(Milyar 

Rupiah)

Pertumbuhan 

(%)

Kewajiban 

(Milyar 

Rupiah)
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3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan PT  

MRB? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis nilai rasio-rasio keuangan PT MRB sebelum dan sesudah 

dilakukannya DEC untuk mengetahui dampak dari penerapan DEC. 

2. Menganalisis tingkat kebangkrutan PT MRB sebelum dan sesudah 

dilakukannya DEC untuk mengetahui dampak dari penerapan DEC 

3. Menganalisis faktor-faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi 

profitabilitas PT MRB, dikaitkan dengan harapan pemegang saham dalam 

menerapkan DEC. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Melalui penelitian ini diharapkan didapat manfaat sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian secara akademis untuk 

masalah yang terkait dengan kinerja keuangan di PT MRB, juga sebagai 

sumbangan pemikiran pada penelitian selanjutnya terutama terkait dengan 

implikasi penerapan restrukturisasi keuangan melalui DEC. 

2. Bagi manajemen PT MRB dan pemegang saham, secara praktis hasil 

penelitian ini  diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja keuangan  

PT MRB sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi bisnis sesuai 

dengan keperluan PT MRB dan pemegang sahamnya.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 Perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah PT MRB. 

Data yang digunakan adalah data yang berhubungan dengan restrukturisasi 

keuangan melalui DEC di PT MRB pada tahun 2009-2013. Sesuai dengan judul 

tesis ruang lingkup penelitian dibatasi aspek-aspek keuangan, tidak membahas 

secara lebih lanjut di luar aspek tersebut, seperti aspek politik, pemasaran, dan 

sumber daya manusia pada perusahaan. Penelitian menitikberatkan pada analisis 

rasio keuangan, analisis kebangkrutan sebelum dan sesudah dilakukannya 

restrukturisasi keuangan dalam kaitannya dengan dampak DEC. Kemudian 

dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hasil 

analisis kemudian dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi strategi 

keuangan PT MRB di masa depan. 


