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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan 

perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyatakan bahwa kontribusi dari sektor pertanian yaitu sekitar 14,72 persen 

pada tahun 2011 atau merupakan urutan kedua setelah sektor industri 

pengolahan. Pada waktu krisis ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor 

yang cukup kuat menghadapi goncangan ekonomi dan ternyata dapat 

diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional. 

Perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian merupakan 

salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam 

pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat nyata dalam penerimaan devisa 

negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan 

konsumsi dalam negeri, dan bahan baku berbagai industri dalam negeri.  

Sektor perkebunan Indonesia memiliki beberapa komoditi yang 

menjadi andalan yaitu karet, kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, tebu dan 

tembakau. Komoditi-komoditi ini besar menyumbangkan devisa bagi negara 

Indonesia, untuk mempertahankan sumbangan devisa yang besar, maka 

pemerintah melakukan ekstensifikasi yaitu perluasan lahan untuk mencapai 

hasil produksi yang lebih besar.  
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Tebu sebagai salah satu komoditi andalan Indonesia akan diolah 

menjadi gula yang berupa gula kristal putih (GKP), gula batu, dan gula 

mentah (raw sugar). Gula merupakan kebutuhan pokok penduduk dan telah 

digunakan secara luas serta dominan baik untuk keperluan rumah tangga 

maupun bahan baku industri pangan. Data dari Direktorat Jendral Perkebunan 

yang menunjukkan produksi dan impor gula Indonesia dalam kurun waktu 

2009-2011 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Produksi dan Impor Gula Indonesia  
Tahun 2009-2011 (Ton) 

 
Tahun Produksi Impor 
2009 2.624.068 1,3 
2010 2.388.636 1,7 
2011 2.228.259 1,8 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan 

Penjelasan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa produksi gula nasional 

selama periode 2009 sampai 2011 mengalami penurunan, sehingga 

menyebabkan impor Indonesia mengalami peningkatan selama tiga tahun 

yaitu tahun 2009 sampai 2011. Provinsi yang memiliki kontribusi paling besar 

terhadap produksi gula nasional adalah provinsi Jawa Timur dengan rata-rata 

42,85 % dari total gula nasional selama periode 2009 sampai dengan 2011. 

Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi penghasil gula terbesar, 

sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.2. Produksi dan Kontribusi Gula Jawa Timur Terhadap Gula 
Nasional Tahun 2009-2011 

 

Tahun Nasional (Ton) Jawa Timur (Ton) Kontribusi Jawa 
Timur (%) 

2009 2.624.068 1.020.481 38,89 
2010 2.388.636 1.014.272 42,46 
2011 2.228.259 1.051.642 47,20 

Rata-rata 2.413.654,3 1.028.798,3 42,85 
Sumber: Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

Faktor-faktor yang menyebabkan produksi gula nasional mengalami 

penurunan dan produksi gula Jawa Timur mengalami fluktuasi disebabkan 

oleh dua faktor yaitu on-farm (cuaca, varietas bibit, pemupukan) dan faktor-

faktor off-farm yaitu mesin-mesin pabrik gula yang sudah tua sehingga 

produktivitasnya rendah. Kondisi seperti ini apabila tidak ditangani dengan 

segera, maka target swasembada gula pada 2014 sebesar 3,1 juta ton akan sulit 

dipenuhi. Cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yaitu diperlukan 

program revitalisasi industri gula yang memperhatikan aspek on-farm dan off-

farm.  

PG Krebet Baru sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

agroindusrti berkedudukan di kota Malang provinsi Jawa Timur merupakan 

unit usaha PT PG Rajawali I yang merupakan anak perusahaan dari PT 

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk (Holding Company) 

berkedudukan di Jakarta yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) memiliki hak otonomi yang luas berarti tidak ada campur tangan 

dari luar. Saham dari anak perusahaan dimiliki 100 % oleh PT Rajawali 

Nusantara Indonesia. Urusan manajemen diserahkan pada PT Rajawali I yang 

berkedudukan di Surabaya, sedangkan kegiatan operasionalnya dilakukan oleh 
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anak perusahaan yaitu PG Redjo Agung Baru di Madiun dan PG Krebet Baru 

di Malang. 

PG Krebet Baru memiliki beberapa tujuan usaha yaitu melaksanakan 

dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional pada umumnya, khusunya sektor agribisnis, menumbuh kembangkan 

perusahaan melalui pertumbuhan profit berkelanjutan, optimalisasi unit usaha 

dan jenis produksi dan meningkatkan menfaat perusahaan bagi stakeholders. 

Langkah-langkah tepat yang diperlukan agar tecapainya tujuan perusahaan 

sangat diperlukan bagi perusahaan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu 

memahami kondisi laporan keuangan perusahaan yaitu nilai penjualan dan 

laba bersih PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru periode 31 Desember 2008 

sampai dengan 31 Desember 2011 yang tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.3. Data Penjualan dan Laba Bersih PT PG Rajawali I Unit  
PG Krebet Baru Periode 2008-2011 

 
Tahun Penjualan (Rp) Laba Bersih (Rp) 
2008 210.786.656 23.658.426 
2009 261.649.874 51.201.401 
2010 251.953.101 30.535.642 
2011 271.785.939 72.035.811 

Sumber: Laporan Keuangan PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru 

Penjelasan tentang kondisi keuangan berupa penjualan dan laba bersih 

perusahaan yang mengalami fluktuasi atau naik turun, membuat perusahaan 

terus berupaya untuk berkembang melalui produk-produk berdaya saing tinggi 

untuk mencapai pertumbuhan profit yang berkelanjutan dan mampu memberi 

nilai tambah perusahaan bagi stakeholders atau pemegang saham.  
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Pada mulanya pemegang saham hanya menginginkan pengembalian 

modal dengan waktu yang relatif singkat dan mendapatkan laba dari kinerja 

perusahaan secara rutin, namun, ada hal lain yang lebih memotivasi pemegang 

saham tidak sekedar mengharapkan pengembalian modal, melainkan 

penciptaan nilai pada perusahaan yang menjadikan lebih unggul dari pesaing, 

sehingga menjamin posisi profitabilitas dan likuiditas perusahaan secara 

kontinu. 

Para investor atau pemegang saham harus lebih teliti dalam memilih 

perusahaan yang tepat untuk menginvestasikan modal yang mereka miliki,    

sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan yang menunjukkan prestasi 

manajemen perusahaan yang sebenarnya dengan tujuan mendorong aktivitas 

atau strategi yang menambah nilai ekonomis dan mendapatkan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Pengukuran kinerja keuangan sering dilakukan dengan menggunakan 

analisis rasio, namun kinerja yang dihasilkan oleh pengukuran ini tidak akurat.  

Hal itu disebabkan oleh data akuntansi yang tidak terlepas dari penafsiran atau 

estimasi yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam distorsi 

akuntansi sehingga kinerja keuangan tidak dapat terukur secara tepat dan 

akurat, selain itu, pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio belum 

diperhitungkan besarnya biaya modal dan resiko. Para investor dan pemilik 

modal belum mendapatkan gambaran tentang biaya modal dan resiko atas 

modal yang diinvestasikannya. 
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Berdasarkan data akuntansi, permasalahan dalam pengukuran kinerja 

keuangan dapat diatasi dengan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai 

(value based). Metode Economic Value Added (EVA) atau di Indonesia dikenal 

dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi) sebagai suatu konsep yang 

dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam pengukuran laba operasi perusahaan 

harus dengan adil mempertimbangkan harapan-harapan setiap penyedia dana 

(kreditur dan pemegang saham), yang mana derajat keadilannya dinyatakan 

dengan ukuran tertimbang dan struktur modal yang ada. 

 Adanya Economic Value Added (EVA) menjadi relevan dalam 

mengukur kinerja keuangan berdasarkan nilai (value), hal itu disebabkan 

karena EVA sangat bermanfaat bagi penilai kinerja perusahaan yaitu fokus 

pada penciptaan nilai (Value Creation) yang dihasilkan perusahaan sebagai 

akibat dari aktivitas atau strategi manajemen.  

Aktivitas yang menambah nilai akan diberikan imbalan (reward), 

sedangkan perusahaan akan membuang aktivitas merusak atau mengurangi 

nilai perusahaan. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat mendorong 

manajemen untuk mengambil langkah atau strategi yang menciptakan nilai 

tambah perusahaan karena hal ini akan menjaga kelangsungan hidup dan 

memungkinkan perusahaan beroperasi dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian 

untuk mengetahui kinerja perusahaan gula, dengan menggunakan metode 

Economic Value Added (EVA). Penulis mengangkat judul penelitian: “ Analisis 
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Kinerja Keuangan PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru Periode 2009-

2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dari uraian di atas, penulis 

merumuskan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana kinerja keuangan PT 

PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru periode 2009-2011? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam 

penelitian tidak meluas sebagaimana yang sudah ditentukan dan berfokus pada 

tujuan yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi hanya pada: 

1. Kinerja keuangan perusahaan PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru 

periode 2009-2011. 

2. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

yaitu metode EVA (Economic Value Added). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan pada perusahaan  

PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru periode 2009-2011.  
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pengelolah perusahaan khususnya dalam 

penilaian kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada investor yaitu pemerintah agar mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan, sehingga keputusan pemerintah dalam 

melakukan investasi pada perusahaan tepat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan 

digunakan sebagai landasan serta dapat dijadikan perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengukuran  kinerja keuangan perusahaan dalam 

bidang dan kajian yang sama. 

 


