
1. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Menurut GBHN 1993, kebijakan pembangunan pangan dalarn PJPT I1 

diarahkan untuk nlewujudkan peningkatan ketahanan pangan. kebi.iakan 

diversifikasi pangan. kebijakan peningkatan keamanan pangan, dan kebijakan 

pengembangan kelembagaan. Hal ini dikarenakan pangan rnerupakan kebutuhan 

dasar yang mutlak harus tersedia demi kelangsungan hidup manusia. Salah satu 

faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya ketahanan pangan tersebut adalah 

tersedianya benih unggul yang nantinya akan rnenghasilkan pangan yang ben~nutu. 

Industri benih yang maju adalah syarat penting bagi pertanian tangguh 

yang merupakan pertanian modern dan berorientasi pasar, sesuai dengan konsep 

sistem agribisnis yang tengah dikembangkan dalam pembangunan sektor 

pertanian. Industri benih rnerupakan industri hulu yang mernegang peranan sangat 

penting dalam kegiatan produksi berbagai rnacam komoditas pertanian. salah 

satunya beras yang setiap tahunnya rnerniliki tingkat permintaan yang bertambah. 

Menurut perkiraan, kebutuhan padi akan terus rneningkat sampai tahun 2003 

dengan laju kenaikan 2,48 persen per tahun'. Kegiatan diversifikasi pangan 

hingga saat ini belum berhasil menggeser beras sebagai makanan pokok bangsa 

Indonesia. 

Di bidang hortikultura, benihlbibit untuk beberapa tanaman sseperti 

kentang, kubis, wortel, cabe, tomat, masih harus diimpor. Dengan nilai total 
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kebutuhan benih hortikultura 1,43. trilyun rupiah, hanya sekitar 10 persen saja 

yang dapat dipenuhi di dalarn negeri2. 

Indonesia memiliki potensi sumberdaya lahan yang sangat luas. 69.7 

persen (133.7 juta hektar) dari total luas daratan Indonesia (191.9 juta hektar) 

berpeluang untuk diupayakan sebagai lahan budidaya pertanian. Sekitar 22.4 juta 

hektar diantaranya diidentifikasi cocok untuk budidaya tanaman pangan dan 

hortikultura.'. 

Berdasarkan potensi alam tersebut, secara optimis terlihat adanya peluang 

untuk meningkatkan produktivitas benih pangan dan hortikultura dalam rangka 

memenuhi permintaan dalam negeri. Upaya ini dapat menghapus kekhawatiran 

kekurangan pangan dan justru sebaliknya jika produktivitas benih berbagai 

komoditas dapat ditingkatkan akan mendatangkan devisa dengan peningkatan 

ekspor produk pertanian. 

Sampai dengan Pelita VI, Indonesia baru dapat mencukupi kebutuhan 

benih untuk tanaman pokok terutama padi dan sebagian benih jagung dan kedelai, 

sedangkan untuk benih hortikultura masih harus dipasok dari luar negeri. Secara 

~ ~ m u n ~  kebutuhan benih di Indonesia disajikan pada Tabel 1. Terlihat bahwa 

kebutuhan benih berbagai komoditi di Indonesia masih sangat besar dan ha1 ini 

nlrrupakan peluang bagi pengembangan pasar industri benih dalam negeri. 

' Faqi. A.M. 1997. Upaya Peningkatan Produksi Padi pada PJP 11. Wana Penanian no. 167lApril 
1997. Jakarta 
: Kuswanto dan Priyanto. Prospek Pengembangan lndustri Benih di Indonesia. Usahawan no. 07 
Th. XXVlllJuli 1998. Jakarta 
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Tabel 1. Kebutuhan Benih di Indonesia 

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan 

Komoditi 

Kentang 
Kubis 
Petsai 
Wortel 

1 Cabe 

kernampuan rnanajemen dalam ~nelihat kemungkinan dan kesempatan di masa 

Kebutuhan 
benih per Ha 

(kg) 
2.000,OO 

0,35 
3,OO 
3,OO 

Luas Areal 
(Ha) 

111.531 
62.973 
53.025 
19.445 

172.000 1 0,40 1 68.800 1 172.000,O 1 

yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, 

Sumber : BPS. diolah Kuswanto dan Priyanto. 1998 

adalah tugas manajernen untuk merencanakan masa depan perusahaannya 

Total 
kebutuhan 
benih (ton) 

223.062 
22.040 

159.075 
58.335 

termasuk penggunaan jenis modal yang tepat, agar sedapat mungkin sernua 

Nilai Total 
(juta Rp) 

1.1 15.310,O 
55.101.375,O 

79.537,s 
11.667,O 

kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang diantisipasi sejak 

selcarang. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, perencanaan bagi perusahaan 

adalah memutuskan pilihan dari berbagai macam alternatif dan merumuskan 

kebijakan yang akan dilaksanalcan di masa yang akan datang. 

Dalam perekonomian yang tingkat inflasinya tinggi, tingkat suku bunga 

cenderung pula untuk meningkat. karena tingkat inflasi merupakan salah satu 

ele~nen dari suku bunga. Kecenderungan naiknya suku bunga dan rentabilitas 

perusahaan merupakan faktor penentu dalam n~empertimbangkan struktur modal 

suatu perusahaan agar nilai perusahaan optin~al. 

Solahuddin, S. 1999. Potensi Agribisnis lndonesia Masa Kini dan Prospeknya di Masa 
Mendatang. Makalah Seminar pada Studiu~n Generale MISETA di Kampus IPB Bogor. 6 Maret 
1999. 
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Salah satu BUMN yang bergerak dalam subsektor perbenihan adalah PT 
' 

Sang Hyang Seri (Persero). Komposisi masing-masing jenis modal yang 

digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (persero) tahun 1996-1999 disajikan dalam 

Lampiran 1. 

Penggunaan jenis modal pada PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam kurun 

waktu tersebut sangat bervariasi. Pada tahun 1996, dilnana PT Sang Hyang Seri 

(Persero) mulai beroperasi sepenuhnya sebagai BUMN berbentuk persero. jenis 

modal ekuitas yang digunakan mencapai 91,86% dari total modal perusahaan. 

Saham penyertaan pemerintah sebesar Rp 34 milyar tnerupakan komponen modal 

ekuitas terbesar, yaitu 86,50% dari total modal perusahaan atau 94,16% dari total 

modal ekuitas perusahaan. Pada tahun 1997. penggunaan ekuitas meningkat, 

yaitu 92,16% dari total modal perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan 

cadangan perusahaan. 

Selanjutnya pada tahun 1998, persentase modal ekuitas menurun tajam 

walaupun terjadi kenaikan saldo laba yaitu 6.36 kali lipat. Penggunaan hutang 

jangka panjang sebesar 38 milyar rupiah sebagai kredit lunak yang disalurkan 

pemerintah dalaln program GEMA PALAGUNG 2001 mengakibatkan total 

kewajiban meningkat dari 7,81% pada tahun 1997 hingga mencapai 47,59% pada 

1998. 

Tahun 1999 juga terjadi peningkatan jumlah hutang jangka panjang 

pe~sahaall  hingga mencapai 69 milyar rupiah atau 6 1,13% dari total modal 

pemsahaan. Dalam jangka waktu tersebut, jumlah saham penyertaan' pemerintah 

tidak bembah, yaitu 34 milyar rupiah bempa 34 ribu lembar saham dengan nilai . . 
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saham masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Secara keseluruhan peningkatan 

hutang jangka panjang mengakibatkan modal perusahaan meningkat pesat dalam 5 

tahun terakhir. 

Struktur modal mempakan salah satu keputusan keuangan yang paling 

kompleks. Perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kualitas dan menurunkan biaya produksi dibandingkan 

merubah struktur modalnya dalam suatu tahun fiskal berjalan. Untuk itu analisis 

mengenai struktur modal sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan 

nilai perusahaan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Dalam upaya perbaikan perekonomian nasional, BUMN sebagai salah satu 

pilar perekonomian negara perlu untuk terus meningkatkan kinerja pemsahaannya 

dalam meningkatkan devisa negara. Sebagai salah satu BUMN yang memegang 

peran sangat penting dalam upaya penyediaan pangan nasional, PT Sang Hyang 

Seri (Persero) perlu melakukan evaluasi manajemen khususnya manajemen 

keuangan dalam upaya meningkatkan nilai bagi perusahaan. 

Berbagai kondisi yang berkaitan dengan struktur modal optimum 

perusahaan adalah sangat penting untuk diamati. Untuk itu masalah yang 

diungkap dalam geladikarya ini adalah: 

1. Berapa hasil operasi yang ditargetkan (diproyeksikan dengan EBIT)? 

2. Berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk mencapaiprojected EBIT? 
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3. Apa saja sumber modal yang digunakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) 

dalam membiayai perusahaanya? 

4. Apakah keputusan struktur modal pada PT Sang Hyang Seri (Persero) telah 

mencapai biaya modal minimum sehingga memaksimumkan nilai perusahaan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Geladikarya 

Tujuan geladikarya adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji tingkat risiko bisnis dan keuangan perusahaan melalui tingkat 

leverage. 

2. Menganalisis struktur modal optimal yang memaksimumkan nilai perusahaan. 

Adapun manfaat geladikarya ini adalah: 

1. Bagi perusahaan: geladikarya ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam proses pengambilan keputusan baik operasional dan strategis 

perusahaan, terutama yang menyangkut masalah kebijakan pembiayaan 

perusahaan. 

2. Bagi penulis: geladiiarya ini merupakan salah satu wadah untuk 

mengaplikasikan segala ilmu yang telah diperoleh penulis khususnya 

mengenai manajemen keuangan. 

1.4. Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya difokuskan pada analisis struktur modal yang optimal pada 

keputusan strategis perusahaan mengenai perencanaan keuangan PT Sang Hyang 

Seri (Persero). Disamping itu pula pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi 
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risiko bisnis perusahaan akan dianalisis sebagai pendukung keputusan strategis 

perusahaan dalam menentukan struktur modal yang optimal dalam 

memaksimumkan nilai perusahaan. 
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