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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja keuangan perusahaan menjadi suatu gambaran atau kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang akan dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dari pengukuran tersebut dapat diketahui baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu. Hal yang sangat penting agar sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan yang ada. 

Informasi mengenai kinerja keuangan diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa 

depan. Informasi tersebut bermanfaat untuk memprediksi kapabilitas 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 

Disamping itu informasi yang didapatkan berguna dalam perumusan 

pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan 

sumber daya.  

Pengukuran kinerja perusahaan diperlukan suatu tolok ukur dalam 

perusahaan karena hal tersebut dianggap penting. Penggunaan tolok ukur yang 

tepat akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 tentang 

Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan pabrik 

gula merupakan perusahaan yang dikelola oleh BUMN. Badan Usaha Milik 
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Negara merupakan perusahaan atau organisasi milik pemerintah yang bertugas 

mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengetahui seberapa jauh 

tercapainya tujuan dari peran yang dijalankan oleh BUMN maka dibutuhkan 

adanya penilaian kinerja. 

Pengetahuan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan menjadi 

hal yang penting, karena tingkat kesehatan keuangan dapat dijadikan sebagai 

indikator kinerja keuangan dalam BUMN. Salah satu cara untuk mengetahui 

keadaan kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan. Keadaan keuangan suatu perusahaan sudah mencapai target atau 

belum dapat diketahui dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

itu sendiri merupakan gambaran tentang kondisi keuangan pada periode 

tertentu. 

Perubahan iklim yang terjadi pada tahun 2010 mempunyai dampak bagi 

pabrik gula. Akhir tahun 2010 banyak tebu yang tidak bisa dipanen akibat hujan 

terus berlangsung sehingga ada kendala dalam tebang angkut. Ada juga tanaman 

tebu yang sekadar dipapras, tetapi tidak dirawat. Begitu pula masih banyak 

tanaman tebu yang dibiarkan tidak dirawat. Kondisi tersebut makin di perparah 

dengan kondisi iklim yang tidak mendukung tahun 2010. Tebang tebu di awal 

musim giling rendemen rata-rata 5%, hingga saat ini pun rata-rata rendemen 

masih di bawah 7%.  

Salah satu BUMN yang bertugas untuk mengelola kebutuhan utama 

masyarakat adalah PT. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru yang terletak di jalan 
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Bululawang nomor 10 Malang, Jawa Timur. Fenomena yang terjadi pada PT. 

Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru yaitu terjadinya perubahaan iklim atau 

anomali iklim pada tahun 2010. Terjadinya hujan sepanjang tahun 2010 

menyebabkan menurunkan hasil panen tebu, dan turunnya produksi gula serta 

berdampak pada penjualan. Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada laporan 

keuangan yang ada pada Pabrik Gula terlihat menurunnya laba yang cukup 

besar pada tahun 2009, 2010 dan tahun 2011.  

Tabel 1.1 Penjualan dan Laba Sebelum Pajak 

Tahun Penjualan  Laba Sebelum Pajak 

2009 Rp 261.649.874 Rp 60.236.942 

2010 Rp 251.953.101 Rp 33.928.492  

2011 Rp 271.785.939 Rp 84.748.013 

Sumber : laporan keuangan PT. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru 

Tabel 1.1 menunjukan data penjualan pada tahun 2010 mengalami 

penurunan sebesar 3,7% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 7,8%. Laba sebelum pajak pada tahun 2009 ke 

2010 mengalami penurunan sebesar 43,6% sedangkan pada tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 14,9%.  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kinerja PT. Rajawali 1 

Unit PG. Krebet Baru Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana kinerja keuangan PT. Rajawali 1 Unit PG. 

Krebet Baru setelah adanya anomali iklim ? 

C. Batasan Masalah  

Data yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari Tingkat 

Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

:KEP-100/MBU/2002 dilihat dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek 

administrasi pada periode 2009, 2010 dan 2011.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari  penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui 

kinerja keuangan PT. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru setelah adanya anomali 

iklim. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Perusahaan 

Bagi PT. Rajawali 1 Unit PG. Krebet Baru diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam menetapkan kebijakan dibidang keuangan dan menjadi 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

2. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan informasi agar lebih 

memperhatikan sektor pertanian, terutama industri gula sehingga pemerintah 

dapat membuat kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas gula. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian lebih lanjut. 

 

 


