
BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian lndonesia pada pertengahan tahun 1997 

sampai dengan tahun 1998 banyak memberikan masukan bagi para pelaku bisnis di 

Indonesia, bahwa ketergantungan komponen impor memberikan dampak yang buruk 

terhadap cash flow perusahaan. Pada saat itu, keuntungan terbesar diraih oleh para 

pelaku bisnis yang fokus terhadap aktivitas ekspor dengan menggunakan bahan baku 

lokal. Depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang asing (khususnya USD) yang terjadi 

memberikan kontribusi yang positip terhadap kinerja perusahaan tersebut dengan 

memperoleh pendapatan selisih kurs yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan 

perolehan laba bersih perusahaan. 

Salah satu sektor yang diuntungkan dengan menurunnya kurs rupiah tersebut adalah 

sektor agribisnis dan agroindustri yang sebagian besar hasil produksinya diekspor dengan 

msnggunakan bahan baku lokal yang tersedia berlimpah di wilayah lndonesia. Sub sektor 

yang meraih keuntungan terbesar di dalam sektor agribisnislagroindustri pada masa krisis 

tersebut adalah sub sektor perikanan (tuna, cakalang, udang, pengalengan ikan, dll). 

Pada saat krisis, sub sektor perikanan memberikan kontribusi yang positif terhadap ekspor 

non migas lndonesia. Kontribusi yang cukup besar ini patut dipertahankan, bahkan 

ditingkatkan dengan mernbenahi segala aspek makro yang terkait dengan sub sektor 

perikanan, baik dalam ha1 infrastruktur, regulasi perikanan, teknologi peralatan tangkap 

dan pengolahan, maupun keterampilan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang 

terlibat di dalamnya. 



Namun demikian, lesunya perekonomian indonesia di tahun 2001 dan tingginya faktor 

risiko di lndonesia merupakan titik kulminasi minimum bagi pertumbuhan sektor 

agribisnislagroindustri yang meraih keemasan pada saat krisis, tidak terkecuali sub sektor 

perikanan. Banyak investor besar, baik pelaku usaha domestik dan asing yang sangat 

berhati-hati untuk terjun ke bidang perikanan. Permasalahan utama yang muncul adalah 

sulitnya memperoleh kepastian berusaha. yang meliputi kepastian hukum, kepastian 

politik, dan keamanan nasional yang sulit diramalkan. Hal ini dapat dilihat dari masih 

sedikitnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 

di bidang perikanan selama tahun 2001 yang hanya berkisar 0,3% dan 0,1% terhadap 

total PMDN dan PMA di lndonesia (Business News No 6720 tahun XLVl tanggal 30 

Januari 2002). Nilai proyek investasi yang diberikan PMDN di sektor perikanan adalah 

sebesar Rp 154,6 miliar dengan lima proyek, sedangkan PMA sebesar USD 6,9 juta 

dengan delapan proyek investasi. 

Kondisi makro ekonomi, sosial-politik serta iklim yang sulit diprediksi sangat 

mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan perikanan, seperti penangkapan ikan, 

produksilpengolahan produk perikanan, dan perdagangan produk perikanan yang 

dilakukan oleh agropreneur perikanan. Fluktuasi aktivitas usaha tersebut juga terlihat dari 

fluktuasi kegiatan penjualan saham pertanian di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perusahaan 

perikanan, yang bergerak di bidang processing dan perdagangan produk perikanan, yang 

rnasih aktif di listing BEJ juga mengalami penurunan menjadi dua emiten. Pengunduran 

diri yang dilakukan oleh perusahaan perikanan tersebut merupakan suatu contoh bahwa 

kinerja perusahaan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh aspek finansial yang dapat 

memberikan added value (nilai tambah) yang cukup besar bagi perusahaannya, sehingga 



para pemegang saham perusahaan go public tersebut dapat memperoleh return yang 

menguntungkan atas modal yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Dengan terdaftarnya suatu perusahaan di suatu bursa saham, seperti BEJ atau Bursa 

Efek Surabaya (BES), maka perkembangan kinerja perusahaan baik berupa pencapaian 

target f~nansial maupun non finansial sangat mempengaruhi dalam penciptaan nilai (value 

creation) perusahaan guna menarik minat para investor baru atau memberikan nilai 

tambah perusahaan di mata para pemegang saham. Adanya added value yang tinggi 

semakin meningkatkan nilai jual saham, yang pada akhirnya dapat menambah capital gain 

dan dividen para pemegang saham. 

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 merah). Produk yang 

dihasilkan tersebut diekspor ke mancanegara dan menjadi pemasok pasar di beberapa 

negara, kecuali untuk produk seperti bakso ikan, otak-otak, dan cumi tepung siap goreng 

yang dibuat dari sisa produksi fish fillet dipasarkan secara lokal. Perusahaan ini juga 

meraih keuntungan besar di saat krisis tersebut dengan perolehan laba bersih yang 

meningkat harnpir 100% dibandingkan dengan tahun sebelum krisis akibat adanya 

keuntungan selisih kurs. Walaupun demikian, akibat adanya gejala alam La Nina pada 

tahun 1999. PT. DSFl mengalami penurunan produksi hampir 50% akibat kurangnya 

pasokan bahan baku ikan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pada penurunan laba 

bersihnya yang juga disebabkan adanya penguatan nilai rupiah terhadap mata uang USD. 

Bergerak dari pengalaman kurangnya pasokan bahan baku ikan tersebut. PT. DSFl 

menyadari bahwa adanya fluktuasi supply ikan ke pabriknya akan berdampak terhadap 

pencapaian target produksi dan perolehan laba bersih. Untuk itu, PT. DSFl melakukan 



berbagai strategi untuk mengantisipasi kurangnya pasokan bahan baku ikan tersebut. 

Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan menambah titik-titik pos pembelian di 

sepanjang pantai, bekerjasama dengan para nelayan melalui HNSl (Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia), dan mengimpor bahan baku ikan dari mancanegara (kawasan Afrika, 

Eropa, dan Australia). 

Dengan semakin membaiknya kondisi makro ekonomi pada tahun 2001 dan 

membaiknya kondisi cuacaliklim setelah gejala La Nina pada tahun sebelumnya serta 

beberapa perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah di bidang perikanan, pasokan 

bahan baku ikan PT. DSFl menjadi berlimpah. Hal ini mengakibatkan kapasitas produksi 

terpasang yang dimiliki oleh PT. DSFl di tiga pabriknya (di Jakarta, Kendari, dan Kupang) 

segunakan dengan optimal. Adanya strategi bisnis berupa peningkatan target penjualan 

yang telah ditetapkan oleh para stakeholder serta peningkatan permintaan dari buyer 

semakin mendesak pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kapasitas 

produksinya. Untuk itu, PT. DSFl memiliki serangkaian rencana untuk melakukan 

investasi melalui akuisisi PT. TAM yang ada di Batam. 

Jika dilihat dari sisi bahan baku ikan, potensi lestari ikan laut lndonesia mencapai 

6,26 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, potensi di perairan wilayah lndonesia sekitar 

4,40 juta ton per tahun dan di perairan Zone Ekonomi Eksklusif lndonesia (ZEE) sebesar 

1,86 juta ton per tahun (harian Kompas tanggal 30 Januari 2002). Dari jumlah tersebut 

baru dua pertiganya yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis perikanan lndonesia, dan 

sebagian besar hasil perikanan yang diolah adalah udang. Hal ini merupakan suatu 

gambaran bahwa sumber bahan baku ikan di lndonesia masih berlimpah sepanjang 

kesadaran untuk melakukan pemeliharaan terhadap potensi lestari tersebut ditingkatkan 

oleh para produsen ikan. Pada umumnya bahan baku ikan dihasilkan di lndonesia bagian 



Barat, seperti sebelah Utara pantai Jawa, Selat Bali, bagian pesisir Selat Malaka, dan 

sebelah Barat pantai Sulawesi Selatan. Namun, hampir semua sumber ikan di pantai 

Timur Surnatera dan pantai Utara Jawa serta Selat Bali telah dieksploitasi secara intensif. 

Oleh karenanya, sumber ikan di luar daerah tersebut harus dikembangkan lebih jauh. 

Selain itu, dari sisi prasarana dan infrastruktur diketahui bahwa fasilitas dermaga, 

jalan darat, lapangan terbang, serta transportasi pengangkutan produk perikanan belum 

rnernadai dan belum berfungsi secara optimal, khususnya di Kawasan Indonesia Timur, 

yang terkait dengan kebutuhan investasi yang besar. Sehubungan dengan ha1 tersebut, 

kegiatan ekspansi pabrik pengolahan ikan yang dilakukan oleh PT. DSFl pada tahun 2001 

adalah dengan rnembidik pulau Batam sebagai daerah produksinya dengan 

rnernpertimbangkan letak geografis yang strategis dalam jalur pemasaran produk dan 

distribusi bahan baku ikan, serta adanya potensi kekayaan laut yang cukup besar 

khususnya di perairan sekitar Tanjung Balai Karirnun rnaupun pulau Natuna. lnvestasi 

tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan shareholder value di pulau Batarn melalui 

akuisisi PT. TAM. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Sebelum melakukan akuisisi PT. TAM, PT. DSFI saat ini rnemiliki kapasitas terpasang 

freezing room sebesar 87 ton per hari atau 22.620 ton per tahun, kapasitas pabrik es 175 

ton per hari, dan kapasitas terpasang cold storage sebesar 2.625 ton. Dengan kapasitas 

tersebut, PT. DSFI rata-rata menghasilkan produk perikanan sebesar 11.000 ton per 

tahunnya. Dengan membaiknya faktor alarn (cuaca dan iklim), akan adanya regulasi 

pernerintah terhadap kewajiban bagi kapal asing untuk menjual 25% hasil tangkapnya 

kepada produsen dalam negeri, serta adanya strategi perusahaan untuk rneningkatkan 



pembelian bahan baku (baik pembelian lokal maupun impor), maka mendorong pihak . 

manajemen untuk lebih meningkatkan jumlah persediaan bahan baku ikan. Dari sisi 

produksi, selain adanya peningkatan order dari buyer yang sudah ada, saat ini beberapa 

buyer baru dari Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang telah melakukan penjajakan terhadap 

kemungkinan untuk melakukan orderfrozen fish Met ke PT. DSFI. 

Di lain pihak, PT. TAM yang berada di pulau Batam mengalami kesulitan dalam ha1 

penyediaan bahan baku ikan secara kontinyu untuk aktivitas operasional produksinya. Hal 

ini disebabkan PT. TAM mengalarni kekurangan modal kerja untuk meningkatkan jumlah 

pembelian bahan baku serta kurangnya akses ke sumber bahan baku baik dalam ha1 

lobbying dengan nelayan setempat maupun pihak-pihak yang terkait. ' Kapasitas 

terpasang freezing room adalah 20 ton per hari atau 5.200 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, 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 8 juta. 

Sebagai perusahaan perikanan yang terbesar di Indonesia, PT. DSFI juga diharapkan 

dapat menjadi lokomotif industri perikanan yang dapat mernacu bagi produsen perikanan 

lainnya dan turut mensejahterakan para supporting system yang berada di sistem 

agribisnis perikanan. Dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh PT. TAM tersebut 

ditambah dengan kebutuhan penarnbahan kapasitas produksi yang mendesak, PT. DSFI 

berusaha menangkap peluang tersebut melalui akuisisi PT. TAM. Akuisisi PT. TAM 

tersebut melalui pengambilalihan saham PT. TAM sebesar 30% dan memiliki option untuk 



mengambil alih hingga 75%, di mana manajemen dan operasional pabrik di Batam berada 

di bawah kendali PT. DSFI. 

Pilihan investasi berupa akuisisi yang dilakukan oleh PT. DSFI di Pulau Batam 

tertumpu pada perusahaan perikanan PT. TAM. Di Pulau Batam sebenarnya terdapat 

beberapa perusahaan perikanan yang sejenis, selain PT. TAM. Namun. PT.TAM menjadi 

menarik di mata manajemen PT. DSFI karena beberapa ha1 sebagai berikut. 

1. PT. TAM memiliki jenis usaha yang sejalan dengan usaha yang dijalankan oleh PT. 

DSFI, yaitu dalam bidang industri dan perdagangan produk-produk perikanan tangkap. 

Selain itu, PT. TAM merniliki visi dan misi yang selaras dengan rencana strategis PT. 

DSFI. 

2. Kajian hukum yang telah dilakukan oleh konsultan Warens dan Achyar menunjukkan 

bahwa PT. TAM menguasai secara legal atas semua aset (bangunan dan rnesin- 

mesin) yang terletak di atas tiga bidang tanah di Kawasan Industri, Wilayah Tanjung 

Uncang Pulau Batam. Selain itu, sebagian aset perseroan tersebut telah dilindungi 

asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai. 

3. PT. TAM tidak memiliki fasilitas kredit dari Bank manapun maupun perjanjian 

pembiayaan dengan pihak manapun, serta tidak terdapat perkara-perkara perdata dan 

perkara-perkara lain yang melibatkan perseroan dan aset perseroan yang secara 

material dapat mempengaruhi secara negatif terhadap aset perseroan di Pengadilan 

Negeri Batam dan Jakarta Selatan. 

4. Pabrik yang dimiliki oleh PT. TAM memiliki kapasitas produksi (kapasitas cold storage, 

Ice making plant, dan freezing room) yang cukup besar dibandingkan dengan 

perusahaan perikanan sejenis lainnya di Pulau Batam. Selain itu. PT. TAM juga 



memiliki beberapa fasilitas produksi yang sangat menunjang aktivitas operasional 

seperti pabrik tepung ikan, gudang es balok, water treatmentplant, dan dermaga. 

5. Nilai akuisisi yang ditawarkan oleh PT. TAM kepada PT. DSFI cukup bersaing dan PT. 

DSFI memiliki option untuk mengambil alih saham hingga 75%. Di lain pihak, dengan 

dilakukannya pengambilalihan tersebut manajemen operasional pabrik PT. TAM di 

pulau Batam dibawah kendali PT. DSFI. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang mendasari pihak manajemen PT. 

DSFI untuk menetapkan pilihan investasi pada PT. TAM dalam merealisasikan rencana 

strategis jangka panjang. Rencana investasi tersebut bertujuan untuk mendukung 

pengembangan usaha PT. DSFI. Pilihan investasi berupa akuisisi PT. TAM dinilai cukup 

menguntungkan jika dibandingkan dengan membangun pabrik baru di derah Batam, 

terutama dengan melihat faktor resiko konstruksi, waktu, dan biaya. Apalagi saat itu 

kebutuhan pen~ngkatan kapasitas produksi dirasakan sangat mendesak, mengingat pihak 

manajemen mempunyai rencana untuk melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah 

yang besar dan memenuhi pesanan yang telah diminta oleh para buyer. 

Sehubungan dengan adanya aktivitas akuisisi PT. TAM tersebut, maka perlu dikaji 

kelayakan investasi akuisisi tersebut terutama dalam ha1 kewajaran penilaian aset PT. 

TAM terhadap nilai investasi yang ditanamkan oleh PT. DSFI di pulau Batam tersebut, 

serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan ha1 tersebut, 

maka disusun perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewajaran nilai PT. TAM dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh 

PT. DSFI? 



2. Bagaimana dampak investasi akuisisi PT. TAM tersebut terhadap kinerja perusahaan 

PT. DSFI ? 

C. TUJUAN PENELlTlAN 

Berdasarkan perurnusan masalah yang telah dijabarkan pada penjelasan di atas, 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mengkaji penilaian P i .  TAM dikaitkan dengan sejumlah investasi yang telah 

dikeluarkan PT. DSFI untuk mengakuisisi PT. TAM. 

2. Mengkaji kinerja perusahaan PT. DSFI setelah melakukan investasi berupa akuisisi 

PT. TAM. 

D. MANFAAT PENELlTlAN 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai 

kelayakan pengembangan usaha berupa peningkatan kapasitas produksi melalui akuisisi 

PT. TAM, sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan rnanajemen 

PT. DSFI dalam rangka meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap dan target 

penjualan yang telah ditetapkan oleh para stakeholder pada RUPS. Selain itu, informasi 

yang diperoleh dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

kreditur yang terlibat di dalamnya dalam mengambil keputusan untuk mernberikan fasilitas 

kredit investasi kepada PT. DSFI. 



E. RUANG LINGKUP PENELlTlAN 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek finansial investasi akuisisi PT. TAM 

oleh PT. DSFI. Kajian tersebut difokuskan pada data yang tersedia di perusahaan dan 

ditekankan pada aspek kuantitatif seperti kondisi finansial perusahaan, aspek teknis 

produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek pemasaran, dan nilai wajar aset PT. 

TAM yang diakuisisi. 

Pemilihan pengembangan usaha PT. DSFI dengan mengakuisisi PT.TAM 

disebabkan oleh ; (1) Fasilitas yang dimiliki PT.TAM cukup memadai untuk usa'ha sejenis 

(2) Lokasi di Batam cukup strategis, dekat dengan negara Singapura (3) Secara hukum 

PT.TAM dinyakatan layak untuk diakuisisi (4) tidak ada resiko pada masa pembangunan 

pabrik, dibandingkan dengan membangun pabrik baru. 




