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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam era persaingan industri gula yang semakin ketat kadar 

rendemen yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan tingkat efisiensi 

pabrik gula dalam negeri perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai 

stakeholder pemilik bumn sektor industri gula. Gula sebagai salah satu 

komponen bahan baku pemanisutama dalam terciptanya produk makanan-

minuman yang berdaya saing dengan produk sejenis dari negara lain harus 

memiliki standart dalam harga,kualitas, dan rasa. 

Pengembangan industri gula akan berpengaruh pada perkembangan 

industri-industri lainnya karena selain untuk konsumsi langsung, gula juga 

digunakan sebagai bahan baku berbagai industri makanan dan minuman. 

Permintaan gula secara nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan 

pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman. Dengan demikian 

sejatinya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri oleh BUMN yang 

membawahi industri gula di Indonesia tanpa perlu impor gula. 

Sejarah telah mancatat, sekitar tahun 1930-an Indonesia mampu 

menjadi produsen gula terbesar dan menjadi eksportir gula unggulan. Namun, 

apa yang terjadi saat ini sangatlah berbalik 180 derajat. Pergulaan Indonesia 

dalam kebimbangan. Gula dalam negeri yang dihasilkan dari tebu 

menemukan kegamangan mulai dari hasil produksi hingga harga yang 
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mempengaruhi kesejahteraan kehidupan petani tebu. Terlepas dari masalah 

teknis lapangan, sejarah pun menjelaskan bahwa dari masa penjajahan 

kolonial Belanda hingga kini, petani tebu selalu berada dalam lingkaran 

centrum-periphery. Lingkaran yang dilingkupi dengan kekuatan pabrik gula 

dengan dukungan pemerintah yang mengangkangi kesejahteraan petani 

(Asosiasi Gula Indonesia, 2013). 

Maka untuk mengatasi kegamangan tersebut diperlukan kerjasama 

seluruh anggota perusahaan atau organisasi dituntut untuk bekerja lebih 

efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan daya saing serta dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam peningkatan daya 

saing perkebunan di Indonesia, bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini 

dapat mengoptimalkan kinerja dari perusahaan perkebunan, salah satunya 

adalah PG Krebet Baru yang merupakan unit usaha dari PT PG Rajawali I 

yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia 

(Persero). 

Industri gula masih menjadi peluang usaha yang menguntungkan 

karena data-data menunjukkan produksi gula dalam negeri masih belum 

mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Di samping itu, di tahun 2014, 

Pemerintah juga bercita-cita menjadikan negeri ini menjadi negeri 

swasembada gula kembali, mengingat dalam sejarah pergulaan di Indonesia 

pernah mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke 20 yang pada waktu itu 

Pemerintah Hindia Belanda dengan basisnya di Pulau Jawa pernah menjadi 

eksportir gula terbesar kedua setelah Cuba dengan total produksi mencapai 
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2,96 juta ton dan sempat memasuki masa keemasan pada masa Oei Tiong 

Ham yang memperoleh gelar “Si Raja Gula” di Asia Tenggara. 

Fenomena yang terjadi produksi gula nasional terutama pada pabrik 

gula Krebet Baru dari sisi on farm (budidaya) adalah terjadinya perubahan 

iklim,varietas bibit, dan pemupukan) dan dari sisi off farm (mesin-mesin 

pabrik yang sudah tua sehimgga produktivitas nya rendah). Sehingga kalah 

bersaing dengan PG swasta missalnya Sugar Company Group Lampung yang 

memiliki mesin-mesin untuk penggilingan tebu terbaru sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pendapatan pabrik gula meningkat. 

Serta pemerintah selaku fasilitator dan regulator yang memiliki kewenangan 

lewat menteri terkait perlu mengeluarkan peraturan tentang pengaturan pasar 

melalui pemilahan segmen secara jelas antara gula rafinasi hanya untuk 

industri makanan/minuman dan gula lokal dari tebu untuk konsumsi langsung 

(direct conbsumption). Terkait kebocoran gula rafinasi,Yamin Rahman selaku 

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) mengatakan 

bahwa terdapat kemungkinan rembesan tersebut berasal dari distributor yang 

khusus menjual kepada industri kecil. Menurutnya kemungkinan itu bisa 

terjadi dilihat dari pengaturan penjualan gula rafinasi terangkum dalam surat 

edaran Kementerian Perdagangan No.111/ tahun 2009 yang  membedakan 

penjualan gula rafinasi untuk industri besar dan menengah secara langsung 

sedangkan industri kecil melalui distributor. “Kami semua rata-rata hampir 

80-90 % menjualnya secara langsung (Asosiasi Gula Indonesia,2013). Selain 

fenomena budidaya dan sektor pendukung sepeti mesin ada juga faktor 
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penyebab lain yaitu perbedaan harga gula dalam negeri dan luar negeri yang 

tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Perbedaan Harga Gula Dalam Negeri dan Dunia 

Tahun Harga Gula Dalam Negeri 
(Dalam Rupiah) 

Harga Gula Dunia 
(Dalam Rupiah) 

2012 Rp.11.989; Rp4.898; 
2013 Rp.12.375; Rp.3.780; 
2014 Rp12.879; Rp.4.587; 
Sumber: Dewan Gula Indonesia.  

Dilihat dari tabel 1.1 perbedaan harga gula dalam negeri dengan harga 

gula dunia terasa sangat jauh sehingga berdampak meningkatnya impor gula. 

Harga yang begitu jauh dimanfaatkan oleh para pengusaha importir gula 

karena sangat menguntungkan dari sisi harga. Selain dari sisi harga damapak 

lain tingginya ketergantungan impor gula Indonesia adalah ketidakmampuan 

industri gula dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat yang 

terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya 

pendapatan per kapita. Selain faktor tersebut ada faktor on farm (cuaca, 

varietas bibit, pemupukan) dan faktor off-farm yaitu mesin-mesin pabrik gula 

yang sudah tua sehingga produktivitasnya rendah. Kondisi seperti ini apabila 

tidak ditangani dan diperbaiki segera oleh pihak terkait dalam indutri gula, 

maka target swasembada gula pada 2019 sebesar 3,9 juta ton akan sulit 

dipenuhi. Cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yaitu diperlukan 

program revitalisasi industri gula yang memperhatikan aspek on-farm (perlu 

adanya penelitian untuk pengadaan bibit dan varietas dengan dana yang 

banyak) dan off farm (merevitalisasi mesin yang sudah tua) sehingga bisa 
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bersaing dengan negara penghasil gula seperti thailand dan brazil sebagai 

negara pengekspor gula ke seluruh dunia. 

PG Krebet Baru sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang agroindustri 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 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 

2012-31 desember 2014 yang tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 
Data Penjualan dan Laba Bersih PT PG Rajawali I Unit  

  PG Krebet Baru Periode 2012-2014 
Tahun Penjualan (Rp) Laba Sebelum Pajak (Rp) Persentase 

2012 470.007.977 171.544.686 64% 
2013 291.853.478 124.542.319 57% 
2014 733.772.101 295.896.728 60% 

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

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PG 

Krebet Baru tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 57%, hal ini 

disebabkan faktor hujan yang mempengaruhi pasokan tebu sehingga 

mempengaruhi aktivitas giling tebu berkurang. Hal itu berdampak kepada 

persediaan gula perusahaan berkurang dan mengakibatkan nilai penjualan 

merosot.  

PT Rajawali Nusantara sebagai pemegang saham pada awalnya hanya 

menginginkan pengembalian modal yang relatif singkat dan mendapatkan 

laba dari kinerja operasional perusahaan secara rutin, namun ada hal yang lain 

yang lebih memotivasi pemegang saham tidak sekedar mengharapkan 

pengembalian modal, melainkan penciptaan nilai perusahaan yang 

menjadikan perusahaan gula unggul dibanding pesaing, sehingga menjamin 

posisi profitabilitas dan likuiditas perusahaan secara berkelanjutan. 

Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja keuangan dan alat analisis 

yang sering dipergunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan cara analisis dengan menggunakan laporan keuangan serta dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan dan membandingkan atas data 

kuantitatif yang ditunjukkan neraca, laporan laba-rugi dan laporan keungan 
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lainnya. Penggunaan akan analisis rasio akan memberikan arti jika ada suatu 

standar yang digunakan sebagai standar penilaian. Jika belum ada standar 

maka dapat menggunakan analisis komparatif sehingga dapat dilihat 

perkembangan rasionya dari waktu ke waktu, atau dapat pula dibandingkan 

dengan rasio perusahaan yang sejenis, yang mempunyai skala dan lingkungan 

yang kurang lebih sama. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dilihat 

perkembangan maju mundurnya kinerja perusahaan atau dapat diketahui 

perusahaan tersebut lebih baik atau lebih buruk dari perusahaan lain yang 

sejenis. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui 

tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Wild et al.,2008). 

Melalui analisis rasio perusahaan dapat menilai kinerjanya dari sudut 

pandang kemampuan likuiditas / kemampuan melunasi hutang jangka pendek 

dengan menggunakan aktiva lancar (rasio likuiditas), kemampuan 

menghasilkan laba (rasio rentabilitas), kemampuan melunasi hutang jangka 

panjang (rasio solvabilitas), dan kemampuan pengelolaan asset (rasio 

aktivitas), dan penilaian pasar (market measure). Analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam 

menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari 

masing-masing komponen yang membentuk rasio (Sawir:2005). Oleh karena 

itu kegunaan rasio sebagai alat pengukur kinerja tergantung pada keahlian 

penerapan dan interpretasinya, dan inilah yang membuat penulis tertantang 

untuk melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian untuk mengetahui kinerja perusahaan gula. Penulis mengangkat 

judul penelitian:”Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja 

Keuangan PT. Rajawali I Unit PG. Krebet Baru Malang Periode 2012-

2014”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

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

Krebet Baru dilihat dari hasil analisis rasio keuangannya?” 

 
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 2012-2014. 

2. Alat Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan yaitu Analisis Rasio Keuangan. 

 
D. 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 2012-2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan seperti yang tercantum di 

bawah ini : 

1. Bagi PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan bagi pengelola perusahaan khususnya dalam 

penilaian kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

2. 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. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan 

digunakan sebagai landasan serta dapat dijadikan perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


