
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Pakaian dalam (underwear) merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi 

setiap individu. Industri pakaian dalam meruphkan salah satu industri yang 

bergerak di sektor hilir dari sektor agribisnis, sebab sebagian besar dari bahan 

baku industri pakaian dalam adalah menggunakan kain katun. Permintaan 

pakaian dalam semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan tingkat 

kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan adanya 

perdagangan bebas, merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri 

pakaian dalam. Sampai tahun 1999, diperkirakan jumlah penduduk pria Indonesia 

mencapai lebih dari 100 juta orang PPS,  2000). 

Permintaan pakaian dalam di Indonesia, khususnya pakaian dalam pria 

merupakan industri yang tidak tergantung dari musim. Persaingan pakaian dalam 

pria kurang begitu ketat bila dibandingkan dengan persaingan pakaian dalam 

untuk wanita. Segmen pasar pakaian dalam pria untuk kelas menengah ke atas 

masih banyak yang menggunakan lisensi perusahaan luar negeri, sedangkan untuk 

pasar menengah ke bawah masih didominasi perusahaan dalam negeri, bahltan 

mereka mampu mengekspor ke luar negeri. 

Industri pakaian dalam hampir diduga tidak tergantung dari kbndisi 

perekonomian nasional. Krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997 hingga 

sekarang di Indonesia, tidak mempengaruhi permintaan pakaian dalam nasional, 

sebab walaupun tejadi krisis, masyarakat Indonesia tetap membutuhkan celana 

dalam. Perilaku konsumen celana dalam pria sangat bervariasi, sehingga 

http://www.mb.ipb.ac.id



menuntut perusahaan untuk melakukan diversifikasi produk untuk disesuailcan 

dengan daya beli masyarakat (Prospektus PT RPGTbk., 2000). 

Pola konsumsi masyarakat Indonesia kelas atas adalah lebih menyukai 

produk impor, yang di image-kan memiliki kualitas danprestice yang sangat bailc. 

Untuk golongan masyarakat tertentu untuk memilih pakaian dalam, 

memperhitungkan faktor kenyamanan, sedangkan sebagian masyarakat lain lebih 

mengutamakan harga dan model. Loyalitas konsumen terhadap pakaian dalam 

sangat tinggi, sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan yang 

memposisikan dirinya sebagai pemimpin pasar. Hal tersebut merupalcan 

tantangan bagi perusahaan nasional untuk bersaing dengan perusahaan asing. 

Secara kuantitas penduduk Indonesia menduduki peringkat ke-4 terbesar 

di dunia. Perturnbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1990-1995 mencapai rata- 

rata 1,6% per tahun. Berdasarkan data tersebut diduga sangat besar potensi pasar 

pakaian dalam pria untuk saat ini dan masa yang akan datang. Disamping itu 

tingkat pendidikan dan modernisasi sangat mempengaruhi permintaan pakaian 

dalam, oleh karena itu melalui peningkatan pendidikan diharapkan kesadaran 

masyarakat akan kesehatan menggunakan pakaian dalarn juga meningkat dan alcan 

menimbulkan perubahan pola hidup bagi masyarakat. 

Tingkat permintaan pakaian dalam pria di Indonesia, dikatagorikan sangat 

rendah. Tingkat pemakaian pakaian dalam pria pada tahun 1993 hanya mencapai 

1,57 potong per kapita dan meningkat menjadi 2,90 potong per kapita pada tahun 

1999 (Tabel 1.) Walaupun tingkat permintaan pakaian dalam pria Indonesia 

masih tergolong rendah, namun memiliki pertumbuhan setiap tahunnya. Hal 

tersebut menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya 
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paltaian dalam yang semakin baik. Ekspektasi pertumbuhan penduduk yang 

tinggi, akan menyebabkan pemakaian pakaian dalam pria dimasa yang altan 

datang diharapkan semakin meningkat. Pada Tabel 1 dapat dilihat pemakaian 

pakaian dalam pria dan proyeksi tingkat pemaltaiacl pakaian dalacn di Indonesia 

Tabel 1 : Pemakaian Pakaian Dalam Pria dan Proyeksi Tinglcat Pelnakaian 
Pakaian Dalam di Indonesia 1990-2000. 

: 1996-2000 mcn~paltan angka proycksi pada tahun 1993 
.~ ~ - . .   umber! data olahan Data Consult. Jul i  1994 

Untuk memenuhi permintaan pada segmen pasar ltelas atas, beberapa 

produsen pakaian dalam masih rnengimpor dari luar negeri, walaupun ju&lahnya 

rnasih relatif ltecil. Berdasarkan data pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai impor 

pakaian dalam memiliki kecenderungan pertumbuhan yilng lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan kecenderungan nilai ekspor paltaian dalam. 

Tabel 2. Volume lrnpor Pakaian Dalam Pria dari Tahun 1990- 1999. 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Sunlber : Badan Pusat Statistik (1997) 

3.223 
1.144 
2.823 
4.866 
2.802 

,35.645 

3.640 
8.640 

16.967 
12.915 
17.538 
13.644, 

28.430 
107 

0 
0 

1.620 
0 

3.302 
998 

0 
0 

2.593 
0 

409 
3 16 

14.798 
666 

6.490 
6.127 

1.877 
3.224 
2.185 
1.523 

11.705 
23.991 

14.004 
3 1.969 
16.049 
3.489 

11.356 
10.549 

10.166 
11.242 
18.490 
24.620 
44.122 

155.841 
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Produsen pakaian dalam juga melakukan pemasaran ke luar negeri, 

khususnya negara-negara Eropa, Afrika, Jepang dan Amerika. Persaingan 

pakaian dalam pria di tingkat internasional sangat ketat dalam ha1 kualitas, mutu, 

dan standar harga. Selain itu perkembangan nilai ekspor pakaian dalam pria 

menunjukkan trend yang meningkat. Perkembangan ekspor pakaian dalam pria 

secara nasional dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Volume Ekspor Pakaian Dalam Tahun 1991-1996 (000). 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian dalam 

adalah PT Ricky Putra Globalindo Tbk. (PT RPG Tbk.). Perusahaan tersebut 

merupakan pemimpin pasar celana dalam sekaligus pionir di Indonesia. Visi 

perusahaan adalah: Menjadi pemain ufama di bidang pakaian dalani pria di 

Indonesia, sedangkan misinya adalah: Menyediakan prbduk budaya bernilai 

tinggi bagi konsun~en untuk nieningkatkan nilai investasi nielalui kesejahteraan 

karyawan dun memberikan nianfaaf bagi ma~ynrakaf. Pada saat ini PT RPG Tbk 

merupakan satu-satunya perusahaan manufaktur pakaian dalam pria yang sudah 

mencatatkan sahamnya di Bursa ~ f e k  Jakarta 

Perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang positif dari tahun 1992 

hingga tahun 1999, namun pertumbuhan penjualan tersebut tidak dikuti oleh 

peningkatan perolehan laba bersih perusahaan. Pada tahun 1999 perusahaan 
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berhasil mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 1,81% atau sebesar Rp 4.495 

juta menjadi Rp 252.41 1 juta dibandingkan penjualan tahun 1998, sedangkan 

selama tahun 1998 penjualan bersih perusahaan meningltat 91,75% atau sebesar 

Rp 118.628 juta menjadi Rp 247.916 juta dibandingkan pada tah~ln 19.97 yang 

hanya mencapai sebesar Rp 129.288 juta. Hal tersebut terutama diakibatltan oleh 

meningkatnya penjualan produk pakaian luar. 

Tahun 1998 perusahaan mengalami rugi bersih sebesar Rp 46.237 juta, 

demikian juga pada tahun 1997 yang mengalami kerugian bersih mencapai Rp 

39.723 juta. Kerugian pada tahun tersebut dikarenakan perusahaan mengalami 

kerugian selisih kurs yang sangat besar. Tahinl 1999 perusahaan berhasil 

nierestrukturisasi hutang jangka pendeknya nietijadi hutang jangka panjang yang 

altan jatuh tempo pada tahun 2004. Tahun 1999 biaya bunga dan cicilan poltok 

mengurangi pengeluaran perusahaan, sehingga perusahaan berhasil memperoleh 

laba sebesar Rp 3 1.037 juta. 

Tahun 1998 ltomposisi hutang perusahaan terhadap pasiva mencapai 98% 

dan sebagian besar (77.2%) merupakan hutang jangka pendelt. Membengltaknya 

hutang perusahaan diakibatkan terdepresiasinya rupiah, sehingga hutang 

perusahaan yang dalam bentuk valuta asing mengalami peningltatan. Untuk 

meningkatkan eqr~ily pada tahun 1999, perusaliaan lnelakultan penawaran umum 

terbatas I. Jumlah saham yang ditawarltan adalah 128 juta lembar sahani dengan 

nominal Rp 500/lembar. Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebanyalt 31% saham 

dimililci oleh masyaraltat umum dan eqr~i/y perusahaan mengalami peningkatan 

menjadi 34,5% dari total pasiva. 
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Walaupun hutang jangka pendek perusahaan berhasil direstrukturisasi dan 

equity perusahaan berhasil dinaikkan, komposisi hutang terhadap pasiva sebesar 

63% belum menjamin solvabilitas perusahaan. Fluktuasi nilai tukar rupiah 

terhadap dollar US menjadi ancaman serius bagi perusahaan, terlebih lagi ada 

sekitar 15% bahan baku yang hams diimpor dan haps  dibeli dalam bentuk valuta 

asing. Untuk mengeliminasi ancaman tersebut, manajemen perusahaan 

merencanakan untuk mengkonversi hutangnya yang dalam bentuk valuta asing 

menjadi rupiah. 

Meskipun nilai tukar belum menunjukkan arah yang stabil, perusahaan 

tetap menerbitkan obligasi dengan jangka waktu lima tahun dengan total nominal 

Rp 200 milyar. Adapun patokan yang digunakan dalam menghitung jumlah 

obligasi yang ditawarkan adalah satu dollar US sama dengan tujuh ribu lima ratus 

rupiah dan rencananya 89% hasil penerbitan Obligasi digunakan untuk melunasi 

hutang perusahaan yang dalam bentuk valuta asing dan sisanya untuk modal kerja. 

Perusahaan memberikan pilihan bunga bagi masyarakat yaitu bunga seri 

A- dengan tingkat bunga tetap 17%-17,5% untuk kupon bunga obligasi ke-1 

sampai kupon bunga ke-20 dan bunga seri B dengan tingkat bunga tetap 17%- 

17.75% untuk kupon bunga ke-1 dan ke-2, sedangkan kupon bunga ke-3 dan 

seterusnya menggunakan tingkat bunga mengambang dengan premi sebesar 

2,75%-3,5%. Obligasi yang ditawarkan perusahaan mendapat peringkat A dan di 

jamin penuh oleh aktiva perusahaan. 

Komposisi hutang yang relatif tinggi terhadap pasiva membuat resiko 

perusahaan sangat tinggi. Tingginya resiko akan berakibat pada tingginya tingkat 

pengembalian para stakeholder-nya, dengan demikian akan berdampak pada biaya 
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modal (cost of capital) yang hams dikeluarkan dan value dari perusahaan, 

sedangkan salah satu fUngsi dari manajer keuangan adalah meminimumkan biaya 

modal perusahaan. Untuk itu menarik dikaji mengenai struktur modal yang 

optimal yang memaksimumkan nilai perusahaan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalahnya adalah. 

1. Bagaimana perusahaan menentukan struktur modalnya agar biaya modalnya 

minimum dalam rangka pembiayaan usahanya. 

2. Bagaimana manajemen perusahaan memaksimumkan kekayaan pemegang 

sahamnya. 

3. Bagaimana manajemen memformulasikan strategi keuangan untuk 

mencapai kondisi pada struktur modal yang optimal. 

1.3. Tujuan dm Manfaat Geladikarya 

Tujuan dari geladikarya dipaparkan sebagai berikut. 

I. Mencari struktur permodalan yang optimal bagi perusahaan guna 

memaksimumkan harga sahamnya dan menentukan berapa besar equiv yang 

hams ditambahkan agar mencapai struktur modal yang optimal. 

2. Memformulasikan strategi keuangan untuk mernaksimumkan nilai perusahaan. 

Manfaat geladikarya yang diharapkan bagi perusahaan adalah 

diketahuinya struktur permodalan yang optimal guna mencari sumber pembiayaan 

yang memiliki biaya paling minimum, dan diketahuinya besaran equily yang 

seharusnya, serta diketahuinya tingkat resiko perusahaan dan kebijakan deviden, 

sehingga dapat memudahkan manajemen perusahaan dalam melakulcan 

perencanaan keuangan. 
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1.4.Ruang Lingkup 

1. Penelitian difokuskan terhadap : 

e Kebijakan manajemen perusahaan dalam menentukan sumber 

pembiayaan yang meminimumkan biaya modal agar dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan struktur modal 

terhadap kinerja perusahaan dan kajian strateginya untuk mencapai 

kondisi yang ideal. 

2. Penelitian ini hanya sampai pada tahap pemberian rekomendasi berupa 

pendapat dan saran kepada manajemen perusahaan tentang pengambilan 

keputusan mengenai struktur modal. 
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