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PT DSFl merupakan salah satu perusahaan publik yang bergerak di bidang 

pengolahan dan perdagangan hasil perikanan laut dengan produk utamanya frozen 

fish fillet dan berbagai jenis ikan (terutama tuna, cakalang, dan kakap rnerah). 

Produk yang dihasilkan tersebut 100% diekspor ke mancanegara dengn menjadi 

pemasok pasar di beberapa negara, kecuali untuk produk value added (seperti 

bakso ikan, otak-otak, dan cumi tepung siap goreng) yang dibuat dari sisa-sisa hasil 

produksi fish fillet dipasarkan secara lokal. Perusahaan ini juga rneraih keuntungan 

besar di saat krisis tersebut dengan perolehan laba bersih yang hampir rneningkat 

100% dibandingkan dengan tahun sebelum krisis akibat adanya keuntungan selisih 

kurs. 

Dengan sernakin membaiknya kondisi rnakro ekonorni pada tahun 2001 dan 

rnembaiknya kondisi cuacaliklim setelah gejala La Nina pada tahun sebelumnya 

serta beberapa perbaikan regulasi yang dilakukan pernerintah di bidang perikanan, 

pasokan bahan baku ikan PT. DSFl rnenjadi berlimpah. Hal ini mengakibatkan 

kapasitas produksi terpasang yang dirniliki oleh PT. DSFl di tiga pabriknya (di 

Jakarta, Kendari, dan Kupang) rnenjadi penuh digunakan. Adanya strategi bisnis 

berupa peningkatan target penjualan yang telah ditetapkan oleh para stakeholder 

serta peningkatan permintaan dari buyer semakin rnendesak pihak manajernen 

perusahaan untuk rneningkatkan kapasitas produksinya. Untuk itu. PT. DSFl 

memiliki serangkaian rencana untuk melakukan investasi melalui akuisisi PT. TAM 

yang ada di Batam dengan mempertirnbangkan letak geografis yang strategis dalam 

jalur pernasaran produk dan distribusi bahan baku ikan, serta adanya potensi 

kekayaan laut yang cukup besar khususnya di perairan sekitar Tanjung Balai 

Karimun maupun pulau Natuna. 

Di lain pihak, PT. TAM yang berada di pulau Batarn rnengalami kesulitan dalarn 

ha1 penyediaan bahan baku ikan secara kontinyu untuk aktivitas operasional 

produksinya. Hal ini disebabkan PT. TAM rnengalami kekurangan modal kerja 

untuk rneningkatkan jurnlah pernbelian bahan baku serta kurangnya akses ke 

sumber bahan baku baik dalarn ha1 lobbying dengan nelayan setempat rnaupun 

pihak-pihak yang terkait. Kapasitas terpasang freezing room adalah 40 ton per hari 

atau 10,400 ton per tahun, kapasitas cold storage sebesar 160 ton, dan kapasitas 



pabrik es sebesar 120 ton per hari. Kapasitas produksi tersebut belum digunakan 

secara optimal. Selain itu, aset PT. TAM juga memiliki fasilitas pabrik tepung ikan. 

1 water treatment plant, ozonize plant, fresh water tank, dan power plant 1.500 KVA. 

Perusahaan tersebut belum lama berdiri dan diperkirakan memiliki nilai aset 

sebesar SGD 7,7 juta. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah (1) mengkaji kinerja perusahaan PT. DSFl setelah melakukan investasi 

berupa akuisisi PT. TAM dan (2) mengkaji penilaian aset PT. TAM yang dikaitkan 

dengan kewajaran nilai aset tersebut terhadap niali investasi yang telah dikeluarkan 

PT. DSFl untuk mengambilalih PT. TAM. Penelitian dilakukan di kantor dan pabrik 

PT. DSFl yang berlokasi di Jakarta serta di pabrik pengolahan ikan PT. TAM yang 

terletak di Batam. Penelitian dilakukan selama tiga bulan yang dirnulai pada bulan 

Februari 2002 dan berakhir pada bulan Mei 2002. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus mengenai kebijakan 

investasi melalui akuisisi PT. TAM di pulau Batam sebagai alternatif penambahan 

kapasitas produksi terpasang PT. DSFl dengan fokus penilaian pada objek finansial. 

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan 

dianalisa dengan beberapa langkah, yaitu (1) kajian mengenai kinerja keuangan 

perusahaan PT. DSFl yang meliputi analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan pada beberapa periode tahun sebelumnya; (2) analisis prospek bisnis 

ikan yang digeluti oleh PT. DSFl dengan mengkaji aspek resiko bisnis yang 

dihadapi oleh perusahaan pengolahan hasil perikanan tzngkap; (3) kajian kewajaran 

nilai perusahaan dengan melakukan perhitungan nilai aktiva yang diambilalih oleh 

PT. DSFl dari PT. TAM dengan mempertimbangkan nilai reproduksilpenggantian 

baru, nilai pasar, nilai buku, dan nilai likuidasi; dan (4) kajian kelayakan investasi 

dengan menggunakan metode penilaian investasi seperti NPV (Net Present Value), 

IRR (Internal Rate of Return), dan Payback period. 

PT DSFl memiliki kinerja yang cukup baik selama tahun 2001 dan triwulan I 

tahun 2002, dimana rasio CR, DER, interest coverage-nya baik. Namun 

pencapaian profit margin belum optimal yang disebabkan kurangnya pasokan baku 

akibat musim awal tahun 2001, fluktuasi kurs rupiah terhadap USD, serta 

meningkatnya harga BBM dan bahan-bahan logistik untuk melaut. Kendala 

pasokan bahan baku diatasi oleh PT DSFl dengan meningkatkan pembelian impor, 

bekerjasama dengan para nelayan, serta mengoptimalkan pembelian bahan baku di 

50 titik pos pembelian. 



Bisnis pengolahan hasil perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor penting, yaitu (1) faktor cuaca dan musirn; (2) kebijakan pemerintah terhadap 

bidang perikanan, BBM, dan perijinan; (3) kondisi perekonomian nasional (fluktuasi 

kurs rupiah terhadap mata uang asing); (4) hambatan tarif dan non tarif dari negara 

eksportir; dan (5) kondisi sosial politik. Walaupun demikian prospek bisnis di bidang 

pengolahan hasil perikanan tangkap sangat menjanjikan karena Indonesia rnerniliki 

luas laut sekitar 75% dari total luas wilayah lndonesia dan rnenguasai 9 wilayah 

penangkapan dari 17 wilayah penangkapan yang ada di dunia. 

Dari hasil penilaian aset PT. TAM diketahui bahwa nilai pasar aktiva yang 

diambilalih pada tahun 2000 adalah Rp. 39.415 juta. Harga pernbelian aset tersebut 

adalah Rp.43.462 juta dengan sistem pernbayaran secara cicilan menghasilkan nilai 

tunai aset sebesar Rp.38.569 juta, dengan demikian terdapat penghematan sebesar 

Rp.4.893 juta. 

Kebijakan investasi melalui akuisisi yang dilakukan oleh PT. DSFl merupakan 

langkah yang tepat karena mernperoleh beberapa dampak positif sebagai berikut: 

(1) keuntungan selisih nilai pasar aset dan nilai tunai aset pada tahun 2000 sebesar 

Rp. 847 juta, serta nilai likuidasi yang cukup tinggi pada aset bangunan dan rnesin 

yaitu sebesar 80% dan 70% dari nilai pasarnya; (2) nilai NPV dari investasi tersebut 

adalah Rp. 18.536.733.130, sedangkan nilai IRR dan payback period yang 

diperoleh adalah 26,77% dan 2,91 tahun; (3) keuntungan nilai perusahaan PT. TAM 

jika dibandingkan dengan jumlah investasi yang dikeluarkan; dan (4) keuntungan 

letak strategis lokasi usaha PT. TAM dan piospek bisnis di Batam. 

Kata kunci : lndustri pengolahan ikan, PT. DSFI, Manajemen Keuangan, Laporan 
Keuangan, Kajian Kinerja Perusahaan, Analisis Prospek Bisnis, Kajian 
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