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PT. Bahtera lndoamplas Gernilang dalam rnenjalankan usahanya 

rnernproduksi amplas, mempunyai kekayaan (assets) yang berasal dari 

modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah merupakan bagian dari 

modal saharn dan hasil keuntungan perusahaan, sedangkan modal asing 

diperoleh dari sumber luar perusahaan berupa pinjaman dari perbankan. 

Dengan demikian menjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui bagaimana efektifvites dan pada penggunaan kekayaan, dana 

dari pihak kreditor rnaupun investor atau pemegang saham dalam 

menghasilkan keuntungan. 

Dalam penelitian ini perumusan rnasalahnya adalah sebagai sebagai 

berikut: a). Bagaimana efektivitas pemanfaatan assets, dana kreditor 

(hutang) dan modal para pernegang saham dalarn rnemberikan margin 

keuntungan bagi perusahaan?, b). Bagaimana kemampuan menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) perusahaan dan konsekuensi yuridis dari 

profitabilitas tersebut ?, c). Bagaimana kemampuan perusahaan untuk 

rnelunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek (likuiditas) rnaupun 

jangka pendek dan jangka panjang (solvabilitas)?, dan d). Tindakan apa 

yang perlu dilakukan untuk lebih rnemperbaiki tingkat solvabilitas 

perusahaan?. 

Berdasarkan perurnusan rnasalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dan ruang lingkup penelitian, yaitu: a). Mengetahui efektivitas pemanfaatan 

assets, dana kreditor (hutang) dan modal para pemegang saham dalam 

memberikan margin keuntungan bagi perusahaan, b). Mengetahui 

kemarnpuan rnenghasilkan keuntungan (profitabilitas) perusahaan dan 

konsekuensi yuridis dari profitabilitas tersebut, c). Mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk rnelunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek 

(likuiditas) maupun jangka pendek dan jangka panjang (solvabilitas), dan 



d). Mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk lebih memperbaiki 

tingkat solvabilitas perusahaan. 

Dalam penelitian akan digunakan pendekatan analisa perbandingan 

(comparative analysis) untuk melihat komposisi keuangan maupun trend 

selama periode penelitian. Selain itu metode analisis berikutnya akan 

menggunakan analisis rasio keuangan (Financial Ratio Analysis) guna 

rnengukur kondisi kesehatan perusahaan, baik dari sisi likuiditas, aktivitas, 

solvabilitas, dan profitabilitas. Kernudian dari hasil analisis tersebut 

dilakukan pula rnengenai bagaimana tindakan untuk melakukan perbaikan 

kondisi keuangan serta konsekuensi yuridis menurut KUHD (Kitab Undang- 

Undang Hukurn Dagang). 

Dari analisis perkembangan (trend), analisa per komponen (common 

size) dan analisa rasio laporan keuangan perusahaan memberikan peiunjuk 

bahwa PT. Bahtera lndoamplas Gemilang merupakan perusahaan yang 

rnempunyai kinerja sangat buruk dan sangat tidak wajar, baik kinerja 

likuiditas, aktivitas, solvabilitas maupun profitabilitas, terutama sejak 

dilakukan pinjaman mulai tahun 1998. Akibat buruknya kinerja perusahaan, 

sampai-sampai bisa terkena ketentuan dari pasal 47 dan pasal 48 dari 

KUHD. 

Hasil dari analisis keuangan perusahaan ini ditunjukkan oleh adanya 

kesimpulan sebagai berikut: a). Assets perusahaan telah dikelola secara 

tidak produktif dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang 

besar dan menunjukkan indikasi bisa dikenakannya ketentuan pasal47 dan 

pasal48 KUHD, dan b). Jumlah kredit perusahaan tidak sebanding dengan 

kernampuan keuangan perusahaan. 

Kemudian saran yang diberikan adalah sebagai berikut: a). 

Perusahaan perlu melakukan rapat dengan para pemegang saham (RUPS) 

untuk menerapkan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 KUHD dan b). Jika 

dalam RUPS ternyata perusahaan tidak dibubarkan, maka perusahaan 

perlu melakukan langkah-langkah restrukturisasi. 
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