
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum sumber daya perusahaan seperti man, machine, money dan
,

material yang merupakan faktor-faktor internal perusahaan sudah selaYaknya dikelola

secara efisien agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya baik itu

tujuanjangka pendek, menengah maupun panjang dapat tercapai. Ketersediaan dan

bagaimana cara pengelolaan sumber daya ini mencerminkan kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki perusahaan yang sekaligus merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Secara umum

tujuan perusahaan adalah agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimum agar

dapat mempertahankan usaha, tumbuh dan berkembang. Akan tetapi Weston (1992)

menyatakan bahwa tujuan perusahaan yang lebih luas adalah memaksimumkan nilai

perusahaan yang bermakna lebih luas daripada hanya memaksimumkan laba.

Era globalisasi atau pasar bebas yang akan diberlakukan secara bertahap seperti

AFTA, NAFTA, APEC , serta Pasar Bersama Eropa secara langsung merupakan

ancaman dan sekaligus peluang bagi perusahaan. Yang harus dilakukan bagi

perusahaan untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan di era globalisasi

adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan produknya.

Menurut 1) peringkat daya saing Indonesia dipasar global merosot tajam dari

peringkat 15 dari 59 negara saat sebelum krisis ekonomi tahun 1997 menjadi

peringkat 31 tahun 1998 dan maldn merosot keperingkat 37 pada tahun 1999 atau
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merosot 22 tingkat. Peringkat indeks daya saing ( Competitiveness Index) ini disusun

oleh World Economic Forum (WEF). Dibandingkan dengan negara-negara Asia yang

ditimpa krisis ekonomi yang sama, misalnya Thailand merosot dari peringkat 12

tahun 1997 menjadi peringkat 30 tahun 1999, Korea Selatan dari peringkat 21 tahun

1997 merosot menjadi peringkat 22 tahun 1999. Malaysia merosot (jari peringkat 9

tahun 1997 menjadi peringkat 16 tahun 1999 , temyata Indonesia merupakan negara

yang paling menurun peringkat daya saingnya.

Krisis ekonomi dan moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun

1997 yang lalu nampaknya masih belum dapat pulih sepenuhnya walallpun telah

beIjalan lebih dari 3 tahun. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk

lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnisnya. Pertumbuhan ekonomi

Indonesia tahun 2000 ini yang diperkirakan sekitar 4 % akan memberikan peluang

bagi dunia usaha untuk menerapkan strategi yang tepat untuk merebutpeluang yang

ada tersebut.

Pasar modal sebagai salah satu lembaga altematif penggalangan dana

masyarakat yang dikelola pemerintah sangat bermanfaat bagi ekonomi nasional

secara makro maupun bagi perusahaan secara mikro , profesional serta masyarakat

selaku investor. Indikator kemajuan atau kemunduran pasar modal ditlinjukkan oleh

Indeks Saham Gabungan (IHSG). Indeks Saham Gabungan ini dipakai oleh

masyarakat untuk menilai situasi umum perdagangan saham dipasar modal. Naik

turunnja kegiatan investasi dipasar modal tidak bisa lepas dari situasi ekonomi ,

kestabilan politik maupun keamanan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan

untuk kegiatan investasi. Sedangkan kineIja perusahaan secara individual merupakan
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tolok ukur yang dipakai investor maupun calon investor untuk melakukan keputusan

investasi.

PT. Cahaya Kalbar Tbk adalah suatu perseroan yang didirikan di Pontianak

pada tanggal 3 Febmari 1968 dalam bentuk perserikatan dibawah firma dengan

komanditer ''C.V. Tjahaja Kalbar" dan kemudian pada tahun 1980 status badan

hukumnya dimbah menjadi Perseroan Terbatas. Pemsahaan ini berkantor pusat di

Pluit Selatan Jakarta dan sekaligus sebagai lokasi pabrik yang bergerak dalam bidang

industri pengolahan minyak nabati spesialitas (MNS) dan pengolahan kakao.

Kegiatan industri minyak nabati spesialitas mempakan pengolahan minyak ke1apa

sawit dan minyak tengkawang yang menghasilkan minyak nabati spesialitas seperti:

Cocoa Butter Substitute (CBS), Cocoa Butter Equivalent (CBE), Cocoa Butter

Extender (CBX) dan Cocoa Butter Improver(CBI) dan produk sampingan lainnya.

Sedangkan Industri pengolahan kakao menghasilkan produk lemak kakao dan bubuk

kakao. Sampai saat ini , pemsahaan ini mempakan satu-satunya pemsahaan yang

berhasil memproduksi MNS di Indonesia dan mempakan satu kelompok usaha yang

secara terpadu mengolah MNS dan kakao. MNS digunakan sebagai bahan baku yang

mempakan subsitusi lemak kakao (yang secara unsur kimiawi sarna dengan lemak

kakao) tetapi dengan harga lebih murah dibanding lemak kakao asH yang digunakan

oleh industri cokelat.

Lebih dad 75 persen hasil industri pemsahaan ini adalah untuk ekspor seperti

Belanda, Italia, Belgia, Rusia, Jerman, USA, Rumania, Estonia, Perancis, Australia,

New Zealand, Philipina, Jepang, Srilangka, dan Malaysia.
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Agar tetap dapat bersaing dipasar global, maka semua upaya dilakukan seperti

perbaikan teknologi pengolahan, efisiensi produksi agar tetap dapat bersaing . Salah

satu upaya yang tetap hams dipertahankan dan ditingkatkan adalah agar kinerja

keuangan perusahaan hams selalu berada dalam standar yang telah ditetapkan oleh

perusahaan dan juga mengaClJ kepada standar industri sejenis.

Pada tahun 1996 perusahaan melakukan Go Public dengan tujuan untuk

memperoleh tambahan dana untuk pengembangan usaha serta pelunasan hutang.

Kepercayaan yang telah diberikan oleh investor kepada perusahaan memberikan

rangsangan bagi perusahaan agar tetap memberikan return yang terbaik bagi investor

dengan jalan selalu memperbaiki kinerjanya secara terus menerus. Kinerja yang clapat

diukur oleh investor adalah kinerja keuangan perusahaan yang merupakan tolok ukur

kemajuan yang dicapai oleh perusahaan dalam rangka meraih keuntungan.

Tahun 1996 perusahaan mendapatkan keuntungan bersih setelah pajak sebesar

17 milyar rupiah lebih. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh perusahaan pada

tahun 1997 turun sangat signifikan yaitu berkurang 54 persen dibanding keuntungan

tahun 1996. Tahun 1998 perusahaan rugi sebesar 79 milyar rupiah lebih dan tahun

1999 kembali meraih keuntungan 19 milyar rupiah lebih atau 12.5 persen diatas

keuntungan tahun 1996.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan

sebelum dan sesudah Go Public dan faktor-faktor dominan apa saja yang

mempengaruhi kineIja tersebut serta rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk

meningkatkan kineIja keuangan perusahaan agar perusahaan mendapatkan

keuntungan yang maksimal dan tetap menarik bagi investor atau calon investor.
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1.2 Perumusan Masalah

PT. Cahaya Kalbar Tbk merupakan perusahaan yang telah Go Public yang

mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Disatu sisi harns tetap meningkatkan

kualitas produknya agar dapat tetap bersaing diera globalisasi yang berarti

peningkatan biaya, dilain pihak harns tetap dapat menciptakan keuntungan yang

memadai untuk dapat survive , tumbuh dan berkembang serta tetap menarik bagi

investor atau calon ivestor. Untuk mencapai itu semua maka diperiukan efektifitas ,

efisiensi serta produktifitas yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya yang

dimilikinya. Efektifitas mempunyai konotasi tercapainya sasaran baik waktu, kualitas

dan kuantitas. Efisiensi mempunyai pengertian bagaimana pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya perusahaan yang terbatas. Apabila masukan (input)

meningkat sementara keluaran (output) nya tetap maka makin tidak efisien atau

sebaliknya. Produktifitas bermakna perbandingan antara keluaran dan masukan.

Makin tinggi perbandingannya berarti makin produktif atau sebaliknya.

Sementara itu penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas

operasional suatu organisasi ,berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya. Menurut Weston (1992) : laporan-laporan keuangan merupakan kartu

angka untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi.

Pertanyaannya adalah apakah perusahaan telah dikelola secara efektif dan efisien

untuk mencapai tujuannya ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perumusan masalah disusun dalam

bentuk pertanyaan sebagai berikut:
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1. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan mempengaruhi

kinerja perusahaan ?

2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Cahaya Kalbar Tbk sebelum dan

sesudah Go Publik ?

3. Faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi kinerja tersebut ?

4. Bagaimana memperbaiki kinerja keuangan perusahaan agar tetap dapat

menciptakan keuntungan yang maksimal dan berpengaruh positif

dalam meningkatkan nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan PenelitilllD

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja

Perusahaan.

2. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan.

3. Menginventarisir dan menganalisis faktor-faktor dominan yang

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

4. Memberikan rekomendasi kepada perusahaan tentang alternatif solusi untuk

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai kalangan antara lain:

1. Bagi Investor atau calon investor dipasar modal dapat merupakan masukan dalam

keputusan berinvestasi.
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2. Bagi perusahaan merupakan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk

perbaikan perusahaan.

3. Bagi peneliti dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitiannya.

4. Bagi pengelola pasar modal, dapat merupakan masukan yang bermanfaat untuk

menilai kesehatan perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup hal-hal berikut :

Penelitian dilakukan dalam lingkup PT. Cahaya Kalbar Tbk

Penelitian ini khusus dilakukan untuk menelaah kinerja keuangan PT. Cahaya

Kalbar Tbk serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya sebelum dan

sesudah Go Public.

Pengertian sebelum Go Public adalah mencakup tahun 1993 -1995.

Pengertian setelah Go Public adalah mencakup tahun 1996 -1999.
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