
L PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gejolak moneter yang terjadi pada November 1997 dan mencapai Mminasi 

pada Mei 1998 telah melumpuhkan pembangunan di Indonesia terutama yang 

berbasis bahan baku impor. Bersamaan dengan gejolak ini, sekitar US$ 140 

milyar utang swasta dan negara akan jatuh tempo dan harga minyak goreng di 

&lam negeri membubung tinggi. Kombinasi dari semua ha1 ini ditambah dengan 

sejumlah masalah klasik seperti iklim investasi yang tidak kondusif, masalah 

demokrasi, HAM dan suksesi kepemimpinan telah semakin memperberat beban 

pembangunan Indonesia. Para pakar ekonomi sepakat bahwa krisis moneter ini 

akan memperlambat pertumbuhan perekonornian Indonesia dan akan berlangsung 

selama 5 tahun, berarti sampai tahun 2003 

Salah satu dampak dari krisis ekonomi adalah kenaikan tingkat suku bunga 

deposit0 yang sangat tinggi yang berakibat pada kenaikan tingkat suku bunga 

pinjaman. Bagi industri perbankan, krisis ekonomi dan kenaikan tingkat suku 

bunga menimbulkan ancaman memburuknya kualitas aktiva produktif, karena 

usaha debitur mengalami hantaman dari dua sisi, disatu sisi dihantam oleh 

kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, dilain pihak juga diancam oleh 

menurunnya daya beli masyarakat yang merupakan pembeli produk yang 

dihasilkan. 

Agar terhindar dari pemburukan aktiva produktif, industri perbankan hatus 

lebih selektif &lam menyalurkan dana pinjaman ke sektor usaha yang kebal krisis 

dan mampu memanfaatkan terpuruknya nilai tukar Rupiah. 
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Salah satu sektor usaha yang diperkirakan tidak terpengaruh oleh laisis 

moneter yang semakin parah adalah sektor perkebunan kelapa sawit beserta 

industri hilimya, karena bahan baku dan penolong yang digunakan sebagian besar 

atau semuanya tersedia di dalam negeri. Dengan orientasi ekspor, industri minyak 

goreng kelapa sawit akan memasukkan devisa ke &lam negeri dimana devisa ini 

akan digunakan untuk membiayai perdagangan luar negeri Indonesia. 

Industri minyak goreng kelapa sawit mempakan salah satu industri yang 

mampu meningkatkan nilai tarnbah dan devisa bagi negara. Dengan mendirikan 

industri minyak goreng kelapa sawit di dalam negeri tidak hanya mengalihkan 

nilai tambah dari luar negeri, tetapi juga mendukung perkembangan perkebunan 

dan industri pengolahan rninyak sawit serta industri hilir berbahan baku minyak 

goreng di dalam negeri. Dengan demikian pembangunan industri minyak goreng 

di dalam negeri akan menambah pendapatan negara baik dari devisa negara 

maupun dari pajak penghasilan. 

Dalam struktur politik Indonesia, minyak goreng yang mempakan salah satu 

dari sembilan bahan makanan pokok (sembako) di Indonesia, juga mempunyai 

posisi yang sangat strategis. Berbagai fakta yang terjadi seperti booming harga 

minyak goreng yang terjadi dari bulan Desember 1997 hingga pertengahan 1998, 

telah membuktikan bahwa gejolak harga minyak goreng di &lam negeri yang 

berrnula dari gejolak keseimbangan supply dan demand minyak goreng telah 

menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Apabila gejolak ini tidak segera diatasi 

diperkirakan akan dapat menciptakan ketidakstabilan perekonomian dan politik 

nasional. Alasan mendasar yang mengakibatkan minyak goreng sangat strategis 
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dan prinsipil dalam perekonomian dan politik Indonesia adalah karena minyak 

goreng dikonsumsi oleh semua manusia dari semua lapisan sosial, ekonomi dan 

politik. 

Berdasarkan bahan baku yang digunakan terdapat 15 jenis minyak goreng 

yang dikenal dalarn perdagangan di Indonesia, yang terdiri dari 13 jenis minyak 

goreng nabati (Vegetable Meal OilNMO), satu jenis minyak goreng hewani 

(Animal Meal OiVAMO) dan satu jenis minyak goreng campuran (Mixrure of 

Vegetables and Animal Meal O i l N M ) .  Minyak Goreng Kelapa sawit (Palm 

Meal Oil = PMO) termasuk dalam minyak goreng nabati yang berdasarkan bahan 

bakunya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu : 

Minyak goreng sawit (Crude Palm Meal OiIlCPMO) berbahan baku Crude 

Palm OiIICPO. 

Minyak goreng Inti sawit (Palm Kernel Meal OilPKMO) berbahan baku 

Palm Kernel OilPKO. 

Pada tahun 1996, jumlah produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit 

mencapai 20.648.680 ton. Setelah melalui proses pengolahan dihasilkan 

4.746.823 ton CPO dan 993.644 ton PKO. Pada tahun 2000 diperkirakan produksi 

CPO akan mencapai sebesar 7,7 juta ton dan PKO sebesar 1,5 juta ton, bahkan 

pada tahun 2005 tingkat produksi CPO Indonesia diperkirakan akan melejit 

mencapai 10 juta ton, menyarnai Malaysia. Volume CPO dm PKO ini akan 

mampu mendukung perkembangan industri PMO di Indonesia. 

Dari total 5.740.467 produksi CPO dan PKO pada tahun 1996, sebesar 

1.323.016 ton (22,98%) diekspor ke luar negeri yang terdiri dari 986.363 ton CPO 
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dan 336.653 ton PKO. Sisanya sebesar 77,02% dipasarkan di dalam negeri. Hal 

ini menunjukkan bahwa industri hilir CPO dan PKO di Indonesia sepexti industri 

minyak goreng dan oleokimia telah berkembang sehingga 77,02% dari produksi 

CPO dan PKO telah digunakan sebagai bahan baku industri di dalam negeri. 

Dari tahun 1991-1997, minyak goreng telah menyumbangkan devisa yang 

cukup besar bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1996 yang lalu devisa dari 

ekspor yang diperoleh dari minyak goreng sudah mencapai USs374.264.024 atau 

sebesar 0,98% dari total devisa yang diperoleh dari sektor non migas atau juga 

0,75% dari devisa total yang diperoleh Indonesia dalam tahun 1996. Jumlah 

devisa ini pada tahun 1997 meningkat sebesar 0,52% sehingga menjadi 

US.256.557.33 1. 

Pada tahun 1995, jumlah industri PMO (CPMO dan PKMO) yang sudah 

berproduksi di Indonesia sudah sebanyak 59 perusahaan dengan kapasitas 

produksi total sebesar 3.899.788 ton per tahun. Dua tahun kemudian (1997), 

jumlah industri PMO hanya bertambah 11 perusahaan sehingga menjadi 70 

perusahaan dengan kapasitas produksi total sebesar 5.798.631 ton. Rendahnya 

pertarnbahan ini disebabkan oleh beberapa ijin investasi yang dikeluarkan oleh 

BKPM selama tahun 1995 tidak terealisasi, sedangkan ijin investasi yang 

dikeluarkan pada tahun 1996 baru akan beroperasi pada tahun 1998. 

Industri-industri ini menyebar di 11 propinsi, yaitu : Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa 

Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 1 Penyebaran Produksi Minyak Goreng Kelapa Sawit Menurut 
Propinsi di Indonesia Tahun 1997 

Sumber : ICBS, 1998 

Dari tahun 1995-1997 terdapat 22 unit investasi dalam industri minyak 

goreng kelapa sawit yang disetujui oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman 

Modal). Semua investasi yang disetujui ini merupakan PMDN, yang diantaranya 

direncanakan akan mulai beroperasi (berproduksi) akhir tahun 1997. Dengan 

demikian sampai sekarang, jumlah perusahaan minyak goreng kelapa sawit yang 

secara aktual sudah berproduksi baru sekitar 70 perusahaan. 

Dari ke-22 investasi yang disetujui pada tahun 1995-1997, 17 unit 

merupakan investasi baru dengan nilai investasi sebesar US$ 3.674.402 ribu. 

Investasi baru ini menurut rencana akan beroperasi pada akhir tahun 1997-2000. 

Dalarn kondisi JirN employment ke 17 investasi baru ini akan menghasilkan 

3.014.385 ton minyak goreng kelapa sawit. Sisanya, sebanyak 5 unit investasi 

yang merupakan proyek perluasan, artinya hanya penambahan sebelurnnya 

perusahaan ini sudah berdiri clan beroperasi komersial di Indonesia. Pada kondisi 
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firN employment, kelima investasi perluasan industri PMO akan menghasilkan 

624.150 ton minyak goreng kelapa sawit. 

Secara rata-rata ekspor CPMO Indonesia periode tahun 1991 - 1997 

meningkat sebesar 57,11% per tahun sehingga pada tahun 1997 mencapai 408.857 

ton atau senilai US$212.647.867. Demikian pula untuk PKMO, sekalipun sangat 

fluktuatif, narnun secara rata-rata dari tahun 1991-1997, ekspor PKMO Indonesia 

meningkat sebesar 63,34% per tahun. 

Dari tahun 1991-1997, konsumsi CPMO per kapita Indonesia meningkat 

rata-rata sebesar 11,32% dari 3,04 kg per kapita tahun 1991 menjadi 4,72 kg per 

kapita pada tahun 1997, sedangkan konsumsi PKMO per kapita Indonesia 

meningkat nta-rata sebesar 14,84% dari 1,50 kg per kapita tahun 1991 menjadi 

3,4l kg per kapitapada tahun 1997. 

Dari tahun 199 1-1997, harga jual ekspor (FOB) CPMO meningkat rata-rata 

sebesar 9,12% per tahun dengan harga rata-rata sebesar US$477,51/ton, 

sedangkan harga jual ekspor (FOB) PKMO meningkat rata-rata sebesar 17,97% 

per tahun dengan harga rata-rata sebesar US$574,88/ton. 

Prospek pemasaran minyak goreng Indonesia di pasaran dalam maupun luar 

negeri pada periode 1998-2005 mendatang akan sangat tergantung pada : 

1) Langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi. 

Dengan pengalaman kegagalan menghindari krisis ekonomi belakangan 

ini, pemerintah akan berupaya maksimal melakukan refonnasi ekonomi. 

Salah satunya dengan menerapkan sistem ekonomi persaingan sempurna 

dan ekonomi terbuka. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lain 
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kecuali mengefisienkan kinerja industri minyak goreng di dalam negeri 

serta membuka kran ekspor seluas-luasnya. 

2) Tingkat produksi (penawaran) dibandingkan dengan kebutuhan 

(permintam) di dalam negeri maupun diluar negeri. Besamya 

kekurangan atau kelebihan produksi, merupakan indikator paling valid 

dalam menentukan prospek pemasaran minyak goreng Indonesia baik di 

pasaran domestik maupun di pasaran dunia. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), selanjutnya disebut BRI, 

berkeinginan untuk menyalurkan dananya pada sektor yang kebal terhadap resesi 

dan tahan terhadap tingkat suku bunga yang tinggi sehingga terhindar dari 

kemungkinan kredit macet, untuk itu suatu permohonan kredit untuk melakukan 

investasi di bidang perkebunan kelapa sawit hams dianalisis secara lebih 

mendalarn dengan menggunakan alat analisis yang memadai sehingga akan 

diperoleh hasil analisis yang akurat dan dengan proses yang cepat. 

B. Identifikasi Masalah 

Atas suatu permohonan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), 

BRI hams melakukan analisis kelayakan pemberian kredit diantaranya analisis 

kelayakan investasi secara finansial. 

Salah satu penyebab kegagalan penyaluran kredit adalah analisis pemberian 

lcredit yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis bidang usaha yang 

akan dibiayai, untuk itu hasil perhitungan yang dilakukan oleh BRI saat ini perlu 

dikaji ulang tingkat akurasinya untuk kemudian bila ditemukan kelemahan &an 

diberikan alternatif strategi untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
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Dasarlasumsi perhitungan yang terdapat pada alat analisis kredit berupa 

Sprearlsheet yang saat ini digunakan oleh BRI untuk melakukan analisis 

pemberian KKF'A perlu dikaji ulang dan disempumakan sehingga dihasilkan 

suatu rekomendasi dasarlasumsi perhitungan analisis kredit penyaluran KKPA - 

Perkebunan Kelapa Sawit yang lebih sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 

teknis perkebunan kelapa sawit. 

Dengan menggunakan dasar/asumsi perhitungan yang terdapat pa& 

spreadsheet yang direkomendasikan tersebut, akan dihitung ulang suatu 

permohonan KKPA atas nama PT. BKB dan hasilnya akan dibandingkan dengan 

hasil dari analisis yang dilakukan oleh BRI. 

Dari perbandingan tersebut akan diidentifikasi perbedaan yang tejadi, 

dikaji penyebab dari perbedaan tersebut, implikasi dari perbedaan tersebut, serta 

strategi yang sebaiknya dilakukan oleh BRI apabila ditemukan suatu kelemahan 

dalam proses pengambilan keputusan kredit. 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana seharusnya perhitungan analisis kredit KKPA - Perkebunan 

Kelapa Sawit yang akan menghasilkan hasil perhitungan yang lebih 

akurat ? 

2. Faktor-faktor apa yang menentukan biaya investasi yang wajar dari 

suatu proyek perkebunan plasma kelapa sawit yang akan dibiayai 

dengan KKF'A - Perkebunan Kelapa Sawit ? 

3. Faktor-faktor apa yang menentukan kelayakan rencana investasi yang 

akan dibiayai dengan KKPA - Perkebunan Kelapa Sawit ? 
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D. Tujuan Geladikarya 

1. MengidentiWi perhitungan analisis kelayakan kredit yang dilakukan 

oleh BRI untuk mengetahui kelemahan yang masih tejadi. 

2. Merekomendasikan suatu alat analisis kredit berupa spreadrheet yang 

dibuat dengan menggunakan p r o m  Microsoft Excel, dengan dasar 

perhitungan yang lebih didasarkan atas asumsi-asumsi spesifikasi teknis 

perkebunan kelapa sawit. 

3. Menghitung ulang kelayakan investasi suatu permohonan KKPA atas 

nama PT. BKB dengan menggunakan dasar perhitungan yang 

direkomendasikan. 

4. Membandingkan hasil penghitungan ulang tersebut dengan hasil analisis 

BRI, mengidentifkasi perbedaan yang tejadi, mencari penyebab 

te jadinya perbedaan tersebut, merekomendasikan alternatif strategi, dan 

implikasi dari penerapan alternatif strategi. 

E. Manfaat Geladikarya 

1. Hasil Geladikarya ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

manajemen BRI dalam meningkatkan akurasi analisis kelayakan kredit 

yang berarti juga akan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan 

kredit. 

2. Merupakan sarana pembelajaran bagi penulis mengenai penerapan teori 

manajemen keuangan. 
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F. Rurng Ligkup Geladikarya 

Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi 

pada proses perhitungan kelayakan kredit KKPA - Perkebunan Kelapa Sawit di 

BRI dengan cara menghitung ulang kelayakan suatu permohonan fasilitas KKPA 

yang diajukan oleh PT. BKB kepada BRI dengan menggunakan spreadsheet yang 

direkomendasikan, untuk kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil analisis 

yang telah dilakukan oleh BRI, mengidentifikasi perbedaan yang terjadi, mencari 

penyebab perbedaan tersebut, mengidentifikasi akibat dari perbedaan tersebut 

serta memberikan alternatif strategi untuk mengatasinya. 
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