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Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah hutan 
yang cultup luas. Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan 
produksi, hutan suaka dan hutan wisata. Luas hutan produksi mencapai 66,3 juta 
hektar yang terdiri atas hutan produksi terbatas sebesar 35,2 juta hektar, hutan 
produltsi tetap sebesar 23,l juta hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi 
sebesar 8,l juta hektar. Sampai dengan bulan Oktober 1999 luas hutan suaka dan 
wisata tercatat sebesar 20,5 juta hektar. Krisis ekonomi yang dialami oleh 
Indonesia sejalt pertengahan tahun 1997 menyebabkan penurunan ekspor perabot 
dan barang jadi kayu. Jurnlall nilai ekspr menurun dari US$ 547 juta pada tahun 
1996 menjadi US$ 531 juta pada tahun 1997. Akan tetapi sejak tahun 1998 
sampai saat ini ekspor produk kayu naik dan memiliki peluang untuk 
ditingkatkan. 

PT. INHUTANI I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
bergerak di bidang industri pengolahan kayu yang memiliki tiga pabrik yaitu di 
Juata Kalimantan, Beltasi dan Gresik. Pabrilt Bekasi yang menjadi tempat 
penelitian memprodultsi daun pintu dan jendela, moulding, kusen dan garden 
ftlrniture. Untuk garden furniture PT.INHUTAN1 I mengekspor hasil 
produltsinya. Pasar ekspor yang terbesar adalah Eropa, diikuti oleh Amerika 
Serikat dan Jepang. Garden furniture yang berbahan baku kayu jati, sangat 
disukai ole11 konsumen luar negeri. Hal ini disebabltan karena produk tersebut 
tahan terhadap 4 musim yang ada di negara tujuan ekspor tersebut. Hal ini 
semaltin membuka peluang ekspor untuk produk garden furniture, karena bahan 
baku kayu jati di Indonesia cukup banyak. 

Ketiga administratur tersebut selama ini bergantung kepada pusat tentang 
segala keputusan yang menyangkut manajemen dan operasi di masing-masing 
administratur tersebut. PT. INHUTANI I membuat suatu kebijakan dalam rangka 
otonomi daerah, untult menjadikan adrnin'strat~rn~a menjadi suatu unit bisnis 
yang mandiri. Mandiri di sini berarti bahwa setiap unit bisnis memiliki 
wewenang untuk mengambil segala keputusan yang bersifat strategis termasuk 
mengatur anggaran perusahaan, serta mampu memenuhi segala kebutuhau rumah 
tangga perusahaan. 

Untuk itu maka diambil suatu kesimpulan permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalahnya adalah: (1) 
Bagaimana kinerja keuangan unit bisnis Bekasi selama periode 1997-2001; (2) 
Apaltah penghasilan yang diperoleh saat ini telah mampu memenul~i segala 
ltebutuhan perusahaan sehingga mereka bisa menjadi usaha yang mandiri. Tujuan 
dari penenlitian ini adalah: (1) Menganalisa kinerja keuangan unit bisnis Bekasi 
selama periode 1997-2001 ; (2) Menganalisa kemampuan perusahaan memenuhi 
Itebutuhan operasional perusahaan dari penghasilan yang diperoleh, sehingga 
dapat diketahui kemanpuannya untuk mandiri. Sedangkan ruang lingkup 
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penelitian ini dibatasi hanya pada penganalisaan terhadap lcinerja keuangan unit 
bisnis Belcasi dari tahun 1997-2001, dan penghasilan dari unit bisnis Belcasi 
tersebut. Pengimplementasian diserahkan sepenulmya kepada pihak manajemen 
PT. INHUTANI I. 

Metode penelitian ini berupa studi kasus yang bersifat deskriptif dengan 
menggunakan analisis persentase per komponen, analisis tren, analisis rasio, dm 
analisis arus kas. Data yang dibutuhkan dibedakan menjadi data kualitatif dan 
data lcuantitatif. Sumber data, berasal dari internal dan eksternal perusahaan. 
Untulc analisis persentase per komponen dibedalcan atas analisis terhadap laporan 
neraca dan laporan lab-rugi, untuk tren juga dibedakan atas analisis terhadap 
laporan neraca d m  laporan laba-rugi. Analisis rasio dibedakan atas: analisis 
lilcuiditas yaitu: cash ratio, ivorkong capital to total asset, current ratio, quick 
ratio. Analisis solvabilitas menggunakan rasio debt to total asset ratio. Analisis 
aktivitas menggunakan rasio: inventory turn over, average day's inventory, sales 
to total assets. Analisis profitabilitas menggunakan rasio: net profit nzargin, 
return on Investment, dan gross Profit Margin. 

Pada analisis persentase per komponen terhadap laporan laba ~ugi,  
diperoleh hasil yang berflulctuasi setiap tahunnya. Tetapi pada tallun 2001 terjadi 
peningkatan. Proporsi yang paling besar adalah harga pokok penjualan. Ini 
menunjukkan bahwa proporsi penghasilan yang diperoleh paling banyalc diserap 
ole11 harga polcok penjualan. Analisis persentase per komponen terhadap neraca, 
nilai yang terbesar pada aktiva lancar adalah persediaan. Sedangkan pada kolom 
pasiva proporsi yang terbesar adalah hubungan rekening koran. Dari hasil 
pengolahan data untuk analisis tren terhadap laporan laba rugi, diperoleh hasil 
yang berfluktuasi setiap tal~unnya, akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 
2001. I<omponen harga pokok penjualan masih cenderung tinggi, sehingga perlu 
dilakulcan pengevaluasian agar nilai harga pokok penjualan dapat lebih ditekan, 
sehingga lebih efisien. Analisis tren terhadap neraca juga berfluktuasi setiap 
tahunnya dan cenderung meningkat pada tahun 2001. 

Dari hasil analisis rasio likuiditas, solvanilitas, aktivitas dan profitabilitas 
diperoleh kinerja keuangan untuk tahun 1997-1999 adalah sehat. Sedangkan 
kinerja keuangan untuk tahun 2000-2001 adalah kurang sehat. Hal ini disebabkan 
lcarena pada tahun 2000 dan t d u n  2001 nilai Icerja IT0 dan ROI adalah nol. 
Rendalmya nilai kerja IT0 dan ROI ini disebabkan besarnya persediaan yang 
tersimpan di gudang. Besarnya persediaan ini karena adanya barang ekspor yang 
tidak layalc untuk diekspor, sehingga menumpuk di gudang. Untuk itu perlu dicari 
alternatif pemasaran untuk barang-barang yang tidak layak di ekspor tersebut. 
Dari hasil perbandingan rasio-rasio keuangan Administratur Belcasi dengan 
industri lain yang sejenis, nilai rasio keuangan Administratur Bekasi relatif lebih 
bailc dibandinglcan dengan nilai rasio industri lain yang sejenis. Untuk analisis 
arus leas dapat diketahui ballwa perusahaan belum mampu memenuhi segala 
lcebut~~lnn operasional penlsahaan dari penghasilan yang diperoleh pada tahun 
2001, dan dengan melihat analisis arus kas tersebut maka administratur Belcasi 
belum dapat dijadilcan sebagai suatu unit bisnis yang mandiri. 

Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan untuk 
analisis tren terhadap laba rugi diperoleh hasil yang berfluktuasi tetapi 
menunjukkan tren yang meningkat untuk tahun 2001. Demikian juga halnya 
dengan analisis tren terhadap neraca, walaupun berfluktuasi akan tetapi ada 
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kecederungan meningltat pada akhir tahun 2001. Untuk analisis persentase per 
komponen terhadap neraca dan laba rugi juga terlihat hasil yang berfluktuasi, dan 
kecenderungan meningkat pada tahun 2001. Dari hasil rangkuman analisis rasio 
yang dilakulcan maka hasil kinerja keuangan unit bisnis Bekasi untuk tahun 1997- 
1999, kinerja keuangannya sehat. Untuk dua tahun terakhir yaitu tahun 2000 dan 
2001 berada dalam posisi kurang sehat. Dari perbandingan yang dilakukan pada 
Administratur Bekasi terhadap industri sejenis, diperoleh hasil bahwa 
Administratur Beltasi berada vada vosisi vane relatif lebih baik. Dari hasil . - 
analisis arus kas diperoleh bahwa Administratur Bekasi dengall penghasilan yang 
diperoleh saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan overasional perusahaan. 
0ieh karena itu rencana PT. INHUTANI I untuk meijadikan ~dministratur 
Beltasi menjadi usaha mandiri belum dapat dilaksanakan. 

Untuk itu maka saran yang dapat diberikan bagi perusahaan adalah 
(1) Melakulca~l evaluasi terutanla terhadap persediaan dengan mengacu kepada 
efisiensi. Ini dapat dilihat dari sisi rasio lancar perusahaan yang tergolong sehat, 
dimana perlu dilakultan evaluasi ltembali apakah dana yang tertanam dalam altiva 
lancar seperti persediaan tidak terlalu besar, sehingga menjadi beban perusahaan 
yang mengaltibatka~l rasio perputaran persediaan menjadi tidak sehat. (2) Adanya 
kecenderungan nilai persediaan yang semakin besar disebabltan karena banyalaya 
produk ekspor yang tidak layak ekspor dikarenakan ltualitas produk di bawah 
standar eltspor. Untuk mengatasinya sebaiknya dilakukan peningkatan mutu dan 
pengawasan mutu serta me~lcari alternatif pasar dalarn negeri. (3) Menerapkan 
strategi pengetatan biaya yang wajar, ha1 ini dilaltukan dengan cara lco~~trol 
anggaran biaya sampai tingltat tertentu dengan melakukan analisis perbandingan 
antara rencana biaya dengan kenyataan (aktual), sehingga perusahaan dapat 
rne~linglcatkan laba. (4) Menjaga operasi usaha minimal sama dengan ltondisi 
perusahaan terakhir, sehingga usaha dapat bertahan dan tetap mendata~~gkan 
keuntungan dan dapat memenuhi segala kebutuhan perusahaan Dengan demikian 
diharapkan perusahaan dapat bertahan dan mampu bersaing. (5) Kegiatan 
pemasaran perlu lebih ditingkatltan. Untuk meningkatkan laba perusahaan dan 
mengatasi permasalahan persediaan, sebaiknya dicari alternatif pemasaran yang 
lain, tidalc hanya berdasarltan job order saja. (6) Rencana pembentukan 
Administratur Beltasi menjadi usaha yang mandiri sebailtnya dilaksanakan apabila 
penghasilan Administratur Bekasi sudah mampu memenuhi kebutuhan 
operasio~lal pen~sahaan. Rencana ini akan lebih baik jika didukung dengan 
ltinerja keuangan perusahaan yang sehat. 
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