
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan amplas di lndonesia sudah lama dikenal oleh 

masyarakat namun pada saat itu penggunaannya masih terbatas untuk 

usaha tertentu saja, yaitu untuk produk yang terbuat dari bahan kayu. 

Seiring dengan perjalanan waktu, saat ini bukan hanya industri kayu saja 

yang menggunakan amplas, tetapi industri lain banyak juga yang 

membutuhkan amplas sebagai alat penghalus (finishing) produk mereka, 

seperti industri alat rumah tangga, industri mobil, dan lain sebagainya. 

lndustri amplas di lndonesia masih sangat sedikit dan mempunyai 

potensi pasar domestik dan ekspor yang sangat besar. Beberapa 

pengusaha mengupayakan dan mendorong tumbuhnya industri yang 

menghasilkan produk amplas dalam negeri sehingga terhindar dari 

ketergantungan terhadap produk amplas impor dan sekaligus dapat 

menghemat biaya, serta membuka suatu lapangan pekerjaan yang baru. 

Sampai saat sekarang ini sudah banyak bermunculan produk-produk 

amplas yang beredar dalam berbagai macam merk dengan berbagai 

macam tipe dan ukuran. Tetapi meskipun industri-industri amplas sudah 

mulai tumbuh, namun kenyataan masih menunjukkan bahwa bahan baku 

produk amplas sampai saat ini masih harus di impor dari negara lain, 

mengingat teknologi dan tenaga ahli yang kita miliki masih kurang sehingga 

kita tidak dapat memproduksi bahan baku sendiri. 



Beberapa produsen amplas di lndonesia dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2 .I : Produsen Amplas di lndonesia. 

/ 7. 1 PT. Flying Wheel Indonesia I Sernarang 5.000.000 m2] 
Sumber : Departemen Perindustrian & Perdagangan, 2002 

lndustri pembuatan amplas khususnya di lndonesia masih 

dimungkinkan oleh industri yang padat karya. Hal ini disebabkan tingkat 

upah buruh relatif lebih bersaing. Di negara-negara industri maju, industri ini 

cenderung semakin ditingggalkan, rneskipun sudah jauh lebih maju. lndustri 

pembuatan amplas ini di negara-negara maju tersebut masih sulit bersaing 

dengan negara lainnya seperti RRC dan lndonesia, karena kedua negara 

tersebut memiliki tenaga kerja yang lebih banyak. 

PT. Bahtera lndoamplas Gernilang sebagai salah satu perusahaan 

yang menghasilkan komoditi amplas mencoba untuk mernanfaatkan 

peluang tersebut dan merencanakan untuk memproduksi dan memasarkan 

produk amplas bermutu yang dapat bersaing, bahkan di pasar internasional. 

Di lndonesia penggunaan amplas masih sangat dibutuhkan sekali, namun 

persediaannya masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kebutuhan 

dan pasokan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.2. 



Tabel 1.2: Kebutuhan Arnplas Nasional. 

Sumber : Departemen Perindustrian & Perdagangan, 2002 

Dalarn menjalankan usahanya PT. Bahtera lndoamplas Gemilang 

mernpunyai komposisi permodalan yang terdiri dari modal sendiri dan modal 

asing. Modal sendiri adalah merupakan bagian utarna dalam komposisi, 

sedangkan modal asing diperoleh dari surnber luar perusahaan berupa 

pinjarnan dari perbankan. 

Untuk menjalankan rencana tersebut, PT. Bahtera lndoamplas 

Gemilang mengajukan fasilitas kredit perbankan. Pada tahun 1997 fasilitas 

tersebut dapat diperoleh dari PT. Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk. 

Adapun jumlah kredit yang diperoleh adalah sebesar Rp 21.000.000.000,- 

(Dua puluh satu milyar rupiah), yaitu terdiri dari Kredit lnvestasi sebesar 

Rp 16.000.000.000,- Kredit lnvestasi-IDC (Interest During Construction) 

sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 

Mulai pertengahan tahun 1997, terjadi krisis keuangan dan ekonorni 

yang melanda negara lndonesia yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Arnerika dan rnata uang asing lainnya. Pada saat itu 

PT. Bahtera lndoamplas Gemilang sedang menyelesaikan pembangunan 



pabrik dan pembelian mesin ke negara Jerman (memakai nilai tukar Deucth 

Mark). 

Dikarenakan perubahan nilai kurs yang sangat signifikan, bantuan 

modal dari perbankan tahun 1997 untuk pembangunan pabrik dan 

pembelian mesin di atas ternyata tidak cukup atau memadai, maka PT. 

Bahtera lndoamplas Gemilang terpaksa menarnbah fasilitas kredit menjadi 

sebesar Rp 52.077.439.000,- (Lima puluh dua milyar tujuh puluh tujuh juta 

empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 

Hal ini dilakukan tentunya bukan tanpa alasan, karena dampaknya 

bagi perusahaan adalah dengan bantuan perbankan ternyata perusahaan 

dapat menjalankan produksinya dengan baik, serta mampu menyesuaikan 

kapasitas produksi secara kontiniu. Namun dikarenakan permodalan yang 

. diperoleh dari pinjaman begitu besar, maka perusahaan hanya dapat 

menjaga stabilitas produksi, tetapi segala perolehan usaha dalam ha1 ini 

laba atas produksi tidak dapat dinikmati untuk kepentingan perusahaan 

sendiri, melainkan dijadikan untuk pengembalian pinjaman kepada 

perbankan. Dalam perhitungan nilai bunga yang disesuaikan dengan 

ketentuan perjanjian perninjaman modal dengan perbankan, diperkirakan 

perusahaan selama 20 tahun hanya akan memperoleh laba yang 

diperuntukkan bagi pembayaran kredit permodalan dan bunga perbankan. 

Melihat kondisi dan latar belakang permasalahan seperti ini, adalah 

menarik untuk mengkaji tentang perkembangan perusahaan dari aspek 

permodalan sampai dengan tingkat keuntungannya. Dari sisi pihak 

perbankan, perlu diteliti mengapa dalam kondisi perekonomian yang sulit 

serta kondisi perusahaan yang demikian tetap saja dapat memberikan 



fasilitas yang ternyata berakibat pada kondisi dimana perusahaan, akan 

selamanya menderita kerugian. 

Berbagai alasan dan jalan keluar bagi perusahaan dan perbankan 

perlu dirumuskan agar maksud dan tujuan diadakannya usaha industri ini 

dapat didudukkan kembali. Sehingga setiap badan usaha yang didirikan 

dengan tujuan memperoleh laba, demi kelangsungan produksi dan 

mensejahterakan para pemilik dan pemegang saham maupun para 

karyawannya dapat terpenuhi. 

B. ldentifikasi Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan dihadapkan pada 

masalah kondisi keuangan dan kerugian yang terjadi dari tahun ke tahun. 

Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang tidak optimal dalam pengelolaan 

assets dan pengelolaan dana, baik dari kreditor maupun investasi yang 

telah dilakukan oleh para pemegang saham. 

Dengan demikian menjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan 

untuk mengetahui bagaimana kesehatan kondisi keuangannya. Selain itu 

perusahaan perlu mengetahui pula efektifvitas pengelolaan kekayaan 

maupun pengelolaan dana yang berasal dari kreditor maupun investor 

(pemegang saham) dalam menghasilkan keuntungan. Pemahaman 

terhadap kondisi keuangan, kinerja assets, dan kinerja dana ini diharapkan 

akan mernberikan arah bagi perusahaan untuk bisa melakukan langkah- 

langkah yang strategis guna memperbaiki kondisi keuangan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 



C. Batasan Masalah 

Karena adanya keterbatasan waktu dan supaya penelitian dapat 

berjalan dan dapat dilakukan secara lebih rnendalarn, rnaka tidak sernua 

aspek akan diteliti atau dijadikan obyek penelitian. Untuk itu rnaka peneliti 

rnernberi batasan hanya beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan 

perusahaan dan efektivitas pengelolaan assets, dana kreditor dan modal 

perusahaan dalarn rnenghasilkan keuntungan. 

Selain itu, karena kornpleksitas dan luasnya perrnasalahan yang 

dihadapi perusahaan alat analisis yang digunakan disesuaikan dengan 

kebutuhan dan ketersediaan data. Hal ini dilakukan sernata-rnata karena 

adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 

Hasil kajian ini dibatasi pada ruang lingkup rnernberikan alternatif 

perbaikan keuangan perusahaan yang dapat dimanfaatkan rnanajernen 

perusahaan sebagai bahan pertirnbangan. Sedangkan untuk tahap 

irnplernentasinya rnerupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak 

rnanajemen perusahaan. 

D. Rumusan Masalah 

Dari beberapa temuan rnasalah yang telah dijabarkan pada 

identifikasi rnasalah, penulis rnembuat rurnusan rnasalah sebagai berikut : 

1. Bagairnana efektivitas pernanfaatan asset, dana kreditor (hutang) dan 

modal para pernegang saharn dalarn rnenghasilkan margin keuntungan 

bagi perusahaan ? 

2. Bagairnana kernarnpuan rnenghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

perusahaan dan konsekwensi yuridis dari profitabilitas tersebut ? 



3. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi semua 

kewajibannya, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka pendek 

dan jangka panjang (solvabilitas) ? 

4. Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk lebih memperbaiki tingkat 

solvabilitas perusahaan ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui efektivitas pemanfaatan asset, dana kreditor (hutang) dan 

modal para pemegang saham dalam memberikan margin keuntungan 

bagi perusahaan. 

2. Mengetahui kemampuan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

perusahaan dan konsekwensi yuridis dari profitabilitas tersebut. 

3. Mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi semua 

kewajibannya, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka pendek 

dan jangka panjang (solvabilitas). 

4. Mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan untuk lebih memperbaiki 

tingkat solvabilitas perusahaan. 

Diharapkan hasil dari tesis ini mampu memberikan rekomendasi 

atau saran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil langkah 

yang sebaiknya ditempuh demi peningkatan kinerja perusahaan untuk 

tahun-tahun berikutnya. Selain itu, bagi penulis tesis ini bermanfaat sebagai 



salah satu wadah mengaplikasikan segala ilmu yang diperoleh selama 

kuliah, khususnya mengenai manajemen keuangan. 

F. Ruang Lingkup 

Penelitian ini selain akan menyajikan kondisi likuiditas dan 

solvabilitas perusahaan, juga akan menunjukkan tentang efektivitas 

pemanfaatan asset, dana pinjaman, dan modal sendiri dalam menghasilkan 

keuntungan. Untuk tidak memperluas penelitian ini, konsentrasi penelitian 

ditetapkan pada kinerja permodalan perusahaan dalam hubungannya 

dengan kemampuan perolehan laba atas modal sendiri maupun dengan 

modal asing (pinjaman dari perbankan). Atas dasar analisis ini kemudian 

ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan 

memberikan saran dukungan terhadap perbaikan kondisi perusahaan. 




