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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia akan masuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

pada tahun 2015 nanti, itu artinya arus perdagangan bebas negara-negara 

ASEAN semakin padat di Indonesia. Para pelaku usaha baik perusahaan yang 

bergerak di bidang apapun baik besar maupun kecil dituntut agar dapat 

meningkatkan kegiatan operasionnya demi kelangsungan perusahaannya dan 

ikut serta memajukan perekonomian Indonesia di era globalisasi sekarang. 

Banyak sektor yang mendukung persiapan ekonomi Indonesia dalam 

menghadapi perdagangan bebas tersebut, salah satunya adalah sumber daya 

alam non-migas yaitu sawit yang merupakan komoditas utama Indonesia 

dalam menopang ekonomi berkelanjutan. 

Tingginya permintaan dan kebutuhan minyak sawit dunia juga 

semakin memotivasi pemerintah Indonesia untuk menjadikan kelapa sawit 

sebagai tanaman primadona dibandingkan tumbuhan lain. Sumber daya alam 

non-migas andalan Indonesia saat ini sawit, khususnya minyak sawit mentah 

atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Indonesia menduduki 

posisi puncak sebagai penghasil minyak sawit terbesar di Asia dan dunia yang 

bersaing ketat dengan Malaysia. Produksi CPO di Indonesia meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan semakin meluasnya invasi perkebunan kelapa 

sawit di beberapa pulau besar di Indonesia. Berikut adalah data produksi 

kelapa sawit di Indonesia. 
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Tabel 1.1 Data Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2008-2013 (Dalam 
Ton). 

Tahun Jumlah Produksi 
 

Presentase 
Pertumbuhan Produksi 

2008 17.539.788 - 

2009 19.324.294 10% 

2010 21.958.120 14% 

2011 23.096.541 5% 

2012 26.051.518 13% 

2013 26.000.000 -0,2% 

Sumber: Direktorat Jendral Perkebunan 

Tahun 2013 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri kelapa 

sawit baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan tekanan 

harga minyak metah atau Crude Palm Oil (CPO) dipasar global berlangsung 

sepanjang tahun. Harga CPO hanya berada di harga rata-rata yaitu, US$ 847.710 

per metrik ton. Volume ekspor CPO beserta produk turunannya pada tahun 2013 

mengalami kenaikan 16 % yaitu sebesar 21,2 juta ton dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebesar 18,2 juta ton. (www.gapki.or.id) 

Pelemahan harga CPO pada tahun 2013 diperkirakan sebagai akibat 

dari penurunan hingga pembebasan pajak ekspor dan dihilangkannya quota 

ekspor CPO oleh Malaysia, penggunaan biodiesel berbahan baku minyak 

sawit di Uni Eropa dan penolakan masuknya produk sawit Nasional ke Uni 

Eropa melalui berbagai kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit. 

Kempanye negatif dari beberapa negara Eropa dengan melaksanakan food 

lebeling dan pemberlakuan biodiesel anti dumping duty.  
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Industri sawit diperkirakan memiliki prospek yang cukup cerah dan 

menjanjikan serta menjadi andalan dan motor penggerak sekaligus penyelamat 

perekonomian nasional tahun 2014 pada saat perekonomian negara masih 

dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi. Meskipun permintaan dunia 

belum sepenuhnya pulih dan normal, Indonesia akan menambah pasokan 

konsumsi CPO sebesar 3,3 juta ton untuk produksi biofuels terkait kebijakan 

beberapa negara terutama Indonesia dan Malaysia yang memberlakukan 

biodiesel berbahan baku minyak sawit. Momen ini menjadi peluang bagi 

perusahaan minyak sawit Nasional untuk berperan lebih besar dalam 

perekonomia Indonesia.(www.gapki.or.id) 

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) adalah perusahaan sawit yang 

memproduksi minyak dan lemak nabati serta turunanya yang terintegrasi 

secara vertikal dengan kegiatan utama mencakup pemuliaan benih kelapa 

sawit, mengelola dan memelihara perkebunan kelapa sawit, produksi dan 

penyulingan minyak kelapa sawit mentah dan minyak kelapa mentah, 

pengelolaan kebun karet, tebu, kakao, kelapa dan teh, serta proses pemasaran 

dan penjualan produk akhir terkait.  

Direktur utama PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. Mark Julian Wakeford 

menyatakan bahwa, laba tahun berjalan pada tahun 2013 mengalami 

penurunan 58 persen yaitu sebesar Rp.635 miliar dari periode yang sama 

tahun sebelumnya sebesar Rp.1,516 triliun. Penjualan bersih tercatat turun 4 

persen menjadi Rp.13,27 triliun pada tahun 2013 dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar Rp.13,84 triliun. Padahal penjualan CPO perseroan 



 

 

4

meningkat 4 persen dari 828.000 metrik ton (MT) pada tahun 2012 menjadi 

864.000 MT pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan tingginya biaya produksi 

dan kenaikan upah serta produktivitas yang lebih rendah dari area yang baru 

menghasilkan membuat marjin laba perseroan menyempit. (detik.com) 

Perusahaan yang bergerak di bidang apapun baik besar maupun kecil 

menginginkan agar usahanya dapat berkembang, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai yaitu meningkatkan laba. Laba yang diperoleh 

tersebut dapat digunakan untuk membelanjai kebutuhan atau biaya operasional 

maupun memenuhi tanggung jawab sosialnya, sehingga kelangsungan hidup 

perusahaan terjamin. Perusahaan yang sedang berkembang tidak lepas dari 

banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor 

eksternal perusahaan. 

Suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan perusahaannya 

tersebut membutuhkan modal. Perusahaan perlu melakukan pengelolaan 

modal kerja dengan baik agar tersedia modal kerja yang cukup dalam 

melaksanakan kegiatan operasi. Modal itu sendiri menjadi salah satu aspek 

penting dalam perusahaan baik dalam pembukuan bisnis maupun 

pengembangannya. Perusahaan harus menentukan seberapa banyak modal 

yang diperlukan untuk membiayai perusahaan. Sumber dana bagi perusahaan 

dapat diperoleh dari dalam maupun luar perusahaan. Dana dari dalam 

perusahaan, yaitu melalui laba ditahan dan depresiasi serta dana dari luar 

perusahaan yaitu dana yang berasal dari para kreditur dan investasi asing.  
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Tabel 1.2 Data Pendapatan dan Laba Bersih PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. 
(Dalam Jutaan Rupiah). 

Tahun Aktiva Lancar Pendapatan Laba Bersih 

Perubahan 

pada 

pendapatan 

Perubahan 

pada 

laba bersih 

2009 Rp.3.793.525 Rp.  9.040.325 Rp.1.008.662 - - 

2010 Rp.4.671.323 Rp.  9.484.281 Rp.   970.975 4,9% (3,7%) 

2011 Rp.8.094.207 Rp.12.605.311 Rp.2.251.296 32,9% 131,8% 

2012 Rp.6.797.552 Rp.13.844.891 Rp.1.516.101 9,8% (32,6%) 

2013 Rp.5.353.269 Rp.13.279.778 Rp.   635.277 (4%) (58%) 

 Sumber: Laporan Keuangan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. 

Dari tabel diatas terlihat bahwa PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. setiap 

tahunnya mengalami peningkatan dalam pendapatannya. Perusahaan berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat mengangkat pendapatannya. Modal kerja 

diperlukan untuk meningkatkan pendapatan karena dengan adanya 

pertumbuhan pendapatan perusahaan harus memiliki dana untuk membiayai 

aktiva lancar. Pendapatan yang terus meningkat diharapkan laba yang akan 

diperoleh juga ikut meningkat.  

Pada tabel 1.2 diketahui laba yang diperoleh perusahaan mengalami 

penurunan meskipun tidak pada tahun seluruhnya mengalami penurunan, dan 

pendapatan yang mengalami peningkatan begitupun dengan aktiva lancar 

meskipun tidak semua aktiva lancar tersebut mengalami peningkatan, dengan 

kata lain pengelolaan modal kerja yang dilakukan perusahaan belum optimal. 

Pertumbuhan pendapatan mempunyai hubungan erat dan langsung 

dengan investasi dalam bentuk aktiva lancar yang merupakan elemen dari 

modal kerja rill. Bertumbuhnya pendapatan, perusahaan harusnya menaikkan 
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piutang, persediaan, dan kasnya pun mungkin perlu dinaikkan agar modal 

kerja rill ikut mengalami pertumbuhan.  

Peran modal kerja sangat penting bagi perusahaan, diantaranya adalah 

untuk melindungi perusahaan dalam krisis modal, membantu perusahaan 

dalam melunasi kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, untuk membeli 

dana operasinya sehari-hari. Modal kerja merupakan investasi perusahaan 

dalam bentuk kas, piutang, persediaan, dan lainnya yang termasuk aktiva 

lancar. Modal kerja adalah salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam 

perusahaan. Karena tanpa modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan data untuk menjalankan aktivitasnya. 

Masa perputaran modal kerja yakni sejak kas ditanamkan pada elemen-

elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi, yaitu kurang dari satu tahun atau 

berjangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukan tingkat 

efisiensi penggunaan modal kerja tersebut. Semakin cepat masa perputaran 

modal kerja semakin efisien penggunaan modal kerja, dan tentunya investasi 

pada modal kerja semakin kecil. Manajer keuangan dituntut agar mengelola 

modal kerja dengan baik sehingga meningkatkan efisiensi modal kerja.  

Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang 

seringkali dihadapi oleh perusahaan, karena modal kerja dan aktiva lancar 

merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva, sehingga perusahaan dituntut 

untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga dicapai tujuan yang 

diharapkan oleh perusahaan yaitu mencapai laba yang optimal. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Optimalisasi Modal Kerja pada 

PT. Salim Ivomas Pratama Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa masalah yang menjadi objek penelitian adalah 

“Apakah modal kerja PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. selama tahun 2009-

2013 sudah optimal ?” 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar pokok permasalahan yang diteliti tidak 

terlalu melebar dan penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti. Peneliti 

dalam hal ini membatasi penelitian dengan menggunakan data laporan 

keuangan yang berupa laporan neraca dan laba rugi pada PT. Salim Ivomas 

Pratama Tbk. tahun 2009-2013 dengan metode analisis yang digunakan adalah 

metode perputaran modal kerja dan modal kerja PT. Salim Ivomas Pratama 

Tbk tahun 2009-2013 apakah sudah optimal atau belum optimal. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modal kerja optimal 

pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk tahun 2009-2013. 



 

 

8

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau 

masukan untuk kebijakan dalam pengambilan keputusan dan 

penentuan modal kerja optimal diperusahaan yang dapat digunakan 

untuk keberlangsungan hidup perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan sehingga 

investasi yang ditanamkan tidak merugikan. 

c. Bagi Pemasok 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak 

pemasok dalam memberikan pasokan bahan baku kepada perusahaan. 

d. Bagi Kreditur  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi 

kreditur dalam memberikan pinjaman kredit kepada perusahaan dalam 

rangka mengembangkan usaha. 

e. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

dapat dijadikan referensi serta informasi yang bermanfaat bagi 

penyusunan penelitian yang akan datang khususnya membahas topik 

yang sama. 


