
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah hutan 

yang cultup luas. Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan 

produltsi, hutan suaka dan hutan wisata. Luas hutan lindung sampai dengan 

bulan Oktober 1999 sebesar 33,5 juta hektar atau 29,86% dari jumlah hutan 

lteseluruhan. Luas 11~1tan produksi mencapai 66,3 juta hektar yang terdiri atas 

hutan produksi terbatas sebesar 35,2 juta hektar, hutan produksi tetap sebesar 23,l 

juta hektar dan hutan produltsi yang dapat dikonversi sebesar 8,l juta helctar. 

Sampai dengan bulan Olctober 1999 luas hutan suaka dan wisata tercatat sebesar 

20,5 juta hektar (BPS, 2000). 

Produksi hutan selain menghasilkan kayu sebagai hasil utama, juga 

menghasilkan produk lain sellerti arang, tengkawang, kapul, minyak atsiri, lcayu 

gaharu, dan sebagainya. Hasil produksi hutan Indonesia mentpakan produk 

~mggulan komparatif terhadap negara-negara lain. Sebagian dari hasil produksi 

hutan tersebut diekspor ke mancanegara dan merupaltan penghasil devisa yang 

cukup besar dari sektor non migas. 

Krisis elconomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 

menyebabltan penurunan ekspor perabot dan barang jadi kayu. Jumlah nilai eltspr 

lnenurun 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 

memililti peluang untuk ditingkatkan. Adapun nilai ekspor pada periode 1994- 

2001 dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Nilai Ekspor Produksi Barang Jadi Kayu Tahun 1994-2001 

(Juta _--, 
I I I I I I I I 

Perubahan (%) I - 1 13,93 1 19,43 1 -2,74 1 17,48 1 9,44 1 8,48 1 7,82 
Sumber: Bank Indonesia, 2002 

Nilai eltspor dalam US$' dapat dipertahankan selama krisis terjadi, oleh ltarena 

sebagian besar dari biaya produksi barang jadi kayu berasal dari dala~n negeri dan 

dibayar dengan rupiah. Nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan eksportir 

ltayu olahan sangat tinggi sehingga sangat menguntungkan bagi pihak eksportir 

ltayu. 

Industri kayu olahan u11tuk pasar ekspor mulai dikembangltan ole11 

perusahaan di Indonesia pada tahun 1986 sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah 

yang melarang ekspor ltayu bulat dan hanya ~nengizinkan ekspor kayu gergaji 

maupun kayu olahan lainnya, sepertihrniture, laminating board, woodpanel, dan 

sebagainya. Permintaan dari luar negeri atas perabot rumah tangga lnaupun 

barang lcomponen dari kayu, cukup mantap dan meningkat dari tahun ke tahun. 

Periode pasca krisis sekarang ini, peningkatan ekspor barang-barang 

dengan nilai tambah tinggi adalah salah satu langkah untuk mengatasi krisis. 

Industri lcayu olahan yang padat tenaga kerja dapat menciptakan peluang kerja. 

Subselctor industri ltayu olahan yang memproduksi perabot maupun komponen 

lcayu untuk pasar ekspor mempunyai prospek bisnis yang sangat baik, karena 

bahan kayu, tenaga kerja maupun sebagian besar dari faktor produksi lain berasal 

dari dalam negeri. 

Produlc kayu olahan merupakan penghasil devisa nomor tiga dari sektor 

non migas, seperti yang tertera pada Tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2. Elcspor Non Migas Sektor Industri (Juta US$) Tahun 1999-2000 

Elektronika 
Pengolahan kayu 
Besi baja, mesin-mesin dan 
otonlotif 
Pulp dan ltertas 
Kulit, barang kulit dan sepatu / 
alas kaki 
Kimia dasar 
Pengolahan kelapa 1 kelapa 
sawit 
Pennolahan Karet 

10. 1 ~al<anan dan Minuman 93115 1 
3umber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003 

Selain itu, pertumbuhan ekspor kayu olal~an Indonesia dapat terus 

lneningltat dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penutupan kembali keran 

elcspor log berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI No: 1132lkpts-II/2001 

dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No: 292/MPP/KEP/10/2001. 

Evaluasi yang dilakultan oleh Agro Indonesia tentang kebijakan pemerintah 

melnbuka kran ekspor, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Icebijakan pembulcaan lteran ekspor log telah memicu peningkatan ekspor 

bahan baku yang memililti nilai tambah. 

2. Kebijaltan pembukaan keran ekspor log telah memicu peningkatan illlpor 

bahan balcu log untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang tentu saja 

merupalcan kerugian m s  devisa. 

3. Kebijakan peinbukaan keran ekspor log telah memicu penurunan ekspor 

produk-produk hasil olahan kayu. 
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Berdasarkan kajian-kajian di atas, dapat disimpulltan bal~wa lcebij~akan 

pe~llbulcaan Itran eltspor log telah menurunkan kinerja sektor-sektor industri 

Itehutanan. Dengan demikian keputusan bersama antara Menteri ICehutanan dan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menutup kembali ltran ekspor log, 

merupalcan suatu kebijakan yang sangat tepat guna mendorong peningkatan daya 

saing selctor industri kehutanan Indonesia. 

Disiunping kebijakan pemerintah, masih ada faktor-faktor lain yang 

memnpengsuuhi ekspor ltayu olahan dari Indonesia antara lain: 

- Peraturan Pemerintah yaitu: deregulasi di bidang eltspor kayu olahan, 

pencegallan organisasi ekspor yang bersifat monopoli atau ltartel, tarif pajak 

ekspor, dan lain-lain. 

- Siltap konsumen di luar negeri terhadap produk kayu olahan yang berasal dari 

hutan tropis, yaitu hal-ha1 yang terkait dengan masalah eco-labelling serta 

pelestarian hutan tropis rain forestprotection. 

- Cara memasarkan hasil produksi kepada pembeli di luar negeri, yaitu kegiatan 

sales promotion, penetapan harga jual FOB, kemarnpuan memenuhi ltontrak 

ekspor tepat waktu dengan kualitas produk terjamin. 

PT. INHUTANI I merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergeralc di bidang industri pengolahan kayu yang memiliki tiga administratur 

yaitu di Juata Kalimantan, Bekasi dan Gresik. Administratur Bekasi yang 

menjadi tempat penelitian memproduksi daun pintu dan jendela, moulding, lcusen 

dan gardenfirniture. Untult gardenfirniture PT.INHUTAN1 I mengekspor hasil 

produksinya. Pasar ekspor yang terbesar adalall Eropa, diikuti oleh Amerika 

Seriltat dan Jepang. 
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Garden ji~rniture yang berbahan baku kayu jati, sangat disukai ole11 

Itonsumen luar negeri. Hal ini disebabkan karena produk tersebut tahan terhadap 

4 musim yang ada di negara tujuan ekspor tersebut. Hal ini semakin me~nbuka 

peluang ekspor untulc produk garden Jirrniture, karena bahan baku kayu jati di 

Indonesia cukup banyak. 

Agar tetap dapat bersaing di pasar global, maka segala upaya dilak~~ltan 

seperti perbaikan teknologi dan efisiensi produksi. Dalarn ha1 ini analisis ltinerja 

keuangan merupakan salah satu aspek penilaian yang penting untuk mengukur 

tingltat lcemajuan perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka 

panjang. 

Ketiga administratur tersebut, selama ini bergantung kepada pusat tentang 

segala lteputusan yang menyangkut manajemen dan operasional di masing-masing 

unit bisnis. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah memiliki 

ltetentuan dan peraturan sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini akan 

mernberikan pengaruh yang berbeda terhadap lingkungan bisnis masing-masing 

pabrik. Untuk itu PT. INHUTANI I membuat suatu kebijakan untuk menjadikan 

ketiga administratur tersebut menjadi unit bisnis yang mandiri. Hal ini berarti 

setiap administratur mempunyai wewenang untuk mengambil segala keputusan 

yang bersifat strategis termasuk mengatur anggaran perusahaan, serta lnalnpu 

memenuhi segala ltebutuhan rumah tangga perusahaannya. Dengan demikian 

diharapkan, masing-masing administratur setelah menjadi unit bisnis, me~npunyai 

kemampuan adaptasi yang kuat dengan lingkungan bisnisnya. 

Ketentuan yang ditetapkan ke tiap administratur dari PT. INHUTANI I ini 

untuk kriteria mandiri dilihat dari kapasitas, sumberdaya manusia dan penghasilan 
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dari setiap administratur. Penelitian ini difokuskan pada segi lteuangan yaitu dari 

segi penghasilan administratur Bekasi Dari penghasilan ini akan dianalisis lcinerja 

keuangan dan analisis kas yang lnasuk dan keluar. Sehingga dari segi keuangan 

administratur tersebut dapat diketahui kemampuannya untult bisa menjadi suatu 

unit bisnis usaha yang mandiri. Penelitian dari segi keuangan ini sangat penting, 

mengingat tujuan akhir perusahaan adalahprojt. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belaltang, maka diambil suatu kesimpulan hal-ha1 yang 

menjadi rulnusan masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalali tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kinerja lceuangan administratur Bekasi selama periode 1997- 

2001 

b. Apakah penghasilan yang diperoleh pada tahun 2001 telah ma~npu 

memenuhi ltebutuhan operasional penlsahaan sehingga administratur 

Bekasi bisa menjadi usaha yang mandiri. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

a. Menganalisis kinerja keuangan administratur Bekasi selama periode 

1997-2001. 

b. Menganalisis ltemampuan administratur Bekasi dalam memenuhi 

lcebutuhan oeprasional perusahaan dari penghasilan yang diperoleh, 
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sehingga dapat diketal~u~i kemampuan administratur Bekasi untuk 

mandiri. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharaplcan akan memberikan manfaat bailc kepada penulis 

maupun ltepada perusahaan. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai beriltut: 

a. Bagi perusahaan dapat sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan 

untuk perbaikan kinerja perusahaan dan dalam pengambilan keputusan 

tentang perltembangan unit bisnis Bekasi menjadi usaha mandiri 

b. Bagi penulis, merupakan peluang dan sarana dalam menerapltan teori dan 

pengembangan wawasan khususnya pada bidang manajemen keuangan 

yang diperoeh selama perkuliahan di MMA IPB. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi l~anya pada penganalisaan terhadap kiilerja 

Iteua~~gan administratur Bekasi dari tahun 1997-2001, dan penghasilan dari 

administratur Bekasi tersebut. Sedangkan pengimplementasian diserahkan 

sepenuhnya kepada pihak manajemen PT. INHUTANI I. 
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