
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia Tahun 2001 

mengalami perlambatan meskipun relatif lebih baik dari pertumbuhan 

yang dialami negara-negara di kawasan ASEAN. Menurut data Badan 

Pusat Statistik yang disajikan dalam Laporan Bank Indonesia (2001). 

Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2001 tumbuh sebesar 3,3%. 

Angka pertumbuhan ekonomi diatas lebih rendah dibandingkan 

dengan Tahun 2000 yang mengalami pertumbuhan 4,g0/0. Dari angka 

PDB tersebut, sektor pertanian memberikan sumbangan yang positif 

walaupun mengalami penurunan. Pada Tahun 2000 sumbangan 

sektor pertanian terhadap PDB kurang lebih sebesar 30% dan pada 

Tahun 2001 sebesar 10%. 

Salah satu sub-sektor dari sektor pertanian adalah sub sektor 

tanaman perkebunan. Pada sub-sektor tersebut perkebunan ke!apa 

.sawit sebagai bahan baku Crude Palm Oil (CPO) dihasilkan. 

Permintaan pasar dunia terhadap minyak dan biji sawit 

menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. 



Tabel 1. Volume Ekspor Minyak dan Biji Sawit Tahun 1997-2001. 

Sumber : SEKI - Bank Indonesia, 2002. 

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah dimalai 

sejak zaman Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu 

banyak mendirikan perusahaan perkebunan di tanah air. Seiring 

dengan jatuhnya kolonialisme, industri perkebunan Belanda jatuh 

dan diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan 

Perkebunan Negara Baru pada Zaman orde lama dan kemudian 

berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) pada zaman 

orde baru. 

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkonsentrasi di Propinsi 

Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jarnbi, Sumatera Selatan dan 

Kalimantan Barat. Selama kurun waktu tahun 1960-an hingga tahun 

1997, areal perkebunan kelapa sawit ini mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat. Dengan semakin besarnya areal perekebunan 

kelapa sawit, semakin besar volume CPO yang dihasilkan. 

Crude Palm Oil dipandang sebagai komoditas yang 

mempunyai nilai strategis karena sebagai bahan baku utama 

pembuatan minyak goreng. Menurut Dirjen Perkebunan (1997) 



Indonesia rnerupakan pernain kedua terbesar dunia setelah Malaysia, 

dirnana Indonesia rnernberikan kontribusi 30% dari produksi CPO 

dunia, dan Malaysia rnarnpu menghasilkan 51% dari produksi CPO 

dunia. 

Prospek bisnis produksi CPO ini sangat cerah karena dua 

faktor, yaitu : 

1. Proses produksi CPO di Indonesia rnempunyai tingkat efisiensi 

tertinggi dan tingkat hasil ekstraksi pohon kelapa sawit dan tingkat 

kemampuan panen per hektar pohon kelapa sawit yang tinggi setiap 

tahunnya. Faktor diatas dikornbinasikan dengan biaya tenaga kerja 

yang rendah, tanah untuk perkebunan yang banyak tersedia, kondisi 

cuaca yang rnendukung serta kondisi tanah yang baik untuk 

perkebunan kelapa sawit, rnernbawa Indonesia sebagai produsen 

CPO dengan biaya terrnurah dibandingkan produsen rninyak nabati 

lainnya di dunia. 

2. Crude Palm Oil rnenunjukkan prospek yang rnenjanjikan dirnata 

investor dan pasar dornestik rnaupun internasional. Permintaan 

global akan ,CPO rnenurut Oilworld 2020 dalarn Information 

- Resources Development(l999) meningkat 5,7% per tahunnya seiring 

dengan peningkatan populasi dunia serta kernarnpuan beli yang 

rneningkat pula. Selain itu, peningkatan perrnintaan rninyak dan 

kelapa sawit ini disebabkan karena harga jualnya yang lebih rnurah 

dibandingkan rninyak nabati Iainnya. 



Seiring dengan semakin besarnya peran swasta sampai saat 

ini selain PTP, perkebunan kelapa sawit juga dipegang oleh 

perusahaan swasta nasional. Salah satu perusahaan tersebut adalah 

PT Astra Agro Lestari Tbk. 

Walaupun bisnis CPO memberikan keuntungan yang besar, 

tetapi jika tidak dikelola dengan baik, kemungkinan besar dapat 

mengakibatkan kebangkrutan. Hal ini telah terjadi pada salah satu 

kelompok usaha besar di Indonesia, yaitu PT Salirn Plantations yang 

diambilalih BPPN dan kernudian dijual kepada Kelompok Guthrie 

Berhad dari Malaysia. Analisis rasio keuangan menjadi sesuatu yang 

penting bagi perusahaan untuk senantiasa mernantau kondisi 

kemampuan keuangannya sehingga dapat mengantisipasi 

memburuknya kondisi kemampuan keuangan.. 

Menurut Sartono (1996), analisis keuangan dapat 

mengetahui kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu 

business enterprise. Hal ini dapat dilakukan dengan cara senantiasa 

mengetahui kondisi kemampuan keuangannya, sehingga dapat 

mengantisipasi kemungkinan yang buruk terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Untuk itu maka dalam penelitian ini, penulis 

mengambil judul, "Analisis Kernampuan PT. Astra Agro Lestari, 

Tbk Dalam Memenuhi Kewajiban Pendanaannya." 



1.2. Identifikasi Masalah 

Karena adanya keinginan perusahaan untuk bertahan hidup 

dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka merupakan sesuatu 

yang penting bagi PT Astra Agro Lestari Tbk untuk mengetahui 

bagaimana kondisi kemampuan keuangannya, sehingga perusahaan 

mendapatkan informasi secara akurat mengenai tingkat kecukupan 

kas untuk memenuhi kewajibannya, termas.uk efisiensi manajemen 

persediaan, efektifitas manajemen piutang, efektivitas pemanfaatan 

aktiva tetap dan kesehatan struktur modal, sehingga visi, misi dan 

tujuan PT Astra Agro Lestari Tbk dapat dicapai. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan agar penelitian dapat 

berjalan dan dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak 

semua aspek diteliti atau dijadikan obyek penelitian. Dengan alasan 

tersebut maka, penelitian dibatasi pada analisis rasio keuangan. 

Analisis yang dilakukan adalah mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuidjtas), 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang 

(solvabilitas), kemampuan perusahaan mengelola kekayaan 

(aktivitas) dan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas). 



Selain itu, karena kornpleks dan luasnya perrnasalahan yang 

dihadapi, alat analisa yang digunakan untuk rnengetahui aspek 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas disesuaikan dengan 

kebutuhan dan ketersediaan data. Hal ini rnengingat luasnya cakupan 

penelitian jika sernua aspek keuangan dirnasukkan dalarn proses 

penelitian ini. 

Kesirnpulan dan saran yang dihasilkan dari kajian ini 

kernudian juga terbatas pada.ruang lingkup rnernberikan alternatif 

perbaikan keuangan perusahaan yang dapat dirnanfaatkan oleh 

rnanajemen perusahaan sebagai bahan pertirnbangan. Dilain pihak 

untuk tahap implernentasinya rnerupakan kewenangan sepenuhnya 

dari pihak rnanajernen perusahaan. 

1.4. Perurnusan Masalah 

Dari beberapa ternuan rnasalah yang telah dijabarkan pada 

identifikasi rnasalah, rurnusarl rnasalah dalarn penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagairnana kondisi kernarnpuan perusahaan untuk rnernenuhi 

kewajiban jangka pendek? 

1 2. Bagairnana kondisi kernarnpuan perusahaan untuk rnernenuhi 1 
1 

kewajiban jangka panjang? 
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