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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Hexpharm Jaya Laboratories merupakan salah satu anak perusahaan PT 

Kalbe Farma (Kalbe Group). Saat ini Kalbe Group memiliki fokus bisnis pada 

4 divisi diantaranya Pharmaceutical, Consumer Health, Nutritionals dan 

Distribution & Logistik. Di dalam Kalbe Group ada 9 Strategic Business Unit 

(SBU), yang merupakan kumpulan business unit dimana memiliki kemiripan 

pada bidang produk yang dijual.  

 

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Kalbe Group 

 

Sumber : Data PT Hexpharm Jaya Laboratories (2011) 
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Hexpharm Jaya berada di bawah SBU Pharma bersama – sama dengan Kalbe 

Ethical, Dankos, FIMA, dan AHD. SBU Pharma adalah salah satu bisnis 

utama yang dimiliki Kalbe Farma yang bergerak dalam bidang pemasaran 

obat-obatan resep mulai dari paten, branded maupun generik.  

 

Gambar 2.1.2 Struktur Kepemilikan Kalbe Group 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.kalbe.co.id 
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Hexpharm Jaya Laboratories yang sering kali disingkat menjadi HJ, telah 

berdiri sejak tahun 1971 dimana pada waktu itu HJ belum menjadi salah satu 

anak perusahaan dari PT Kalbe Farma Tbk. Pada 26 Oktober 1986  HJ resmi 

menjadi anak perusahaan PT Dankos Laboratories. Tbk., sehingga masuk ke 

dalam keluarga besar Kalbe Group dan mulai ikut dalam dinamika perubahan 

dan perkembangan Kalbe Group. Antara lain pada tahun 1999 Tim Ethical 

Bintang Toedjoe melakukan penggabungan ke Hexpharm Jaya. Kemudian 

pada tahun 2006 PT Dankos Laboratories Tbk. Merger dengan PT Kalbe 

Farma Tbk, sehingga HJ menjadi anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. 

bersama dengan PT Dankos Farma dan PT Finusol Prima. Awalnya HJ hanya 

memproduksi dan memasarkan obat-obatan branded. Mulai tahun 2001, HJ 

secara khusus bergerak dalam bidang pengembangan, produksi dan pemasaran 

obat generik. HJ senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya dengan 

menambah varian produk-produk kesehatan yang dihasilkan. 

Tabel 2.1.1 Tabel Number of Product Branded-Generic 

        

 

 

 

 

 

Sumber : Data PT Hexpharm Jaya Laboratories (2014) 

  
Number of 
Products 

Therapeutic Class 

Branded 147 SKU 

General Anti-Infectives 

Central Nervous System 

Musclo-Skeletal System 

Cardiovascular System 

Alimentary Tract and Metabolism 

Respiratory 

Generics 77 SKU 

General Anti-Infectives 

Alimentary Tract and Metabolism 

Cardiovascular System 
Central Nervous System   
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Total varian (SKU) produk kesehatan yang dimiliki HJ telah berkembang 

pesat. Pada divisi generik, pertumbuhan SKU telah mencapai 5 kali lipat dari 

sejak tahun 2001. Setelah 4 Dasawarsa HJ berkarya, perusahaan ini semakin 

memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar di 

Indonesia dengan menyediakan produk-produk kesehatan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan semangat pelayanan dan integritas 

yang tinggi, serta melalui proses perbaikan yang berkesinambungan sehingga 

perusahaan dapat menciptakan produk-produk kesehatan yang bermanfaat dan 

berkhasiat bagi masyarakat Indonesia. 

Dari tahun ke tahun HJ terus berkembang sehingga menjadi salah satu 

perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. 

 

        Gambar 2.1.3 Trend Pertumbuhan PT Hexpharm Jaya Laboratories 

 

      Sumber : Data PT Hexpharm Jaya Laboratories (2014) 
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Dengan pertumbuhannya yang cukup tinggi dan stabil, pada tahun 2013 HJ 

telah menjadi perusahaan farmasi generik swasta nomor satu yang ada di 

Indonesia. Peluang yang ada di pasar pun semakin mendukung momentum 

perkembangan HJ. Pemerintah lewat implementasi SJSN ini bercita-cita 

memberikan asuransi kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tahun 2014. Hal 

ini tentu menjadi peluang emas bagi produk HJ, dikarenakan produk obat 

generik ataupun branded dengan harga terjangkau (yang merupakan market 

share produk-produk HJ) memiliki peluang paling besar dipilih untuk menjadi 

standar obat SJSN. Dengan total karyawan ± 500 orang, HJ siap 

memanfaatkan peluang tersebut untuk semakin memantapkan posisinya dalam 

industri farmasi Indonesia. 

PT Hexpharm Jaya Laboratories berkomitmen untuk menghasilkan produk 

kesehatan yang bermutu tinggi melalui penerapan CPOB (Strata A), ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Perbaikan yang berkesinambungan. 

Kepuasan Pelanggan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebagian 

produk-produk HJ sudah lolos BE (Bio Ekivalensi), yang menunjukan 

keseriusan HJ dalam memproduksi obat-obatan generic yang berkualitas, 

diantaranya : 

- Glimepiride 

- Captopril 

- Amplodipine 

- Clopidogrel 

- Ketoconazole 

- Simvastatin
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Hexpharm Jaya Laboratories memiliki kantor pusat yang berada di 

Gedung Ziebart Lantai 1, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 400 Cempaka Putih – 

Jakarta Pusat dan kegiatan produksi (Business Operation) dikepalai oleh 

seorang Site Head berlokasi di Jl. Angsana Raya Blok A3 No.1 Delta Silicon 

1 Kawasan Industri, Lippo Cikarang Bekasi. Berikut adalah struktur 

organisasi yang dimiliki PT Hexpharm Jaya Laboratories.  

 

Gambar 2.2.1  Struktur Organisasi PT Hexpharm Jaya Labs. 

 

Sumber : Data PT Hexpharm Jaya Laboratories (2014) 
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Selama masa kerja program magang, penulis fokus berada dalam Group 

Finance & Accounting (FA) tepatnya di Payment and Cashier. Selain itu 

penulis juga bertugas membantu beberapa pekerjaan staff FA lainnya.  
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Secara umum, tugas Department Finance & Accounting adalah bertanggung 

jawab atas pencatatan transaksi-transaksi keuangan, pembuatan laporan 

keuangan, laporan perpajakan, dan penyusunan budget sebagai anggaran 

perusahaan.  

 

Gambar 2.2.3  Workflow Department Finance & Accounting PT Hexpharm 

Jaya Laboratories  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Sumber : Data PT Hexpharm Jaya Laboratories (2012) 

Finance : 

1. Melakukan fungsi 

pembayaran atas voucher yang 

sudah diperiksa oleh  

Accounting. 

2. Melakukan Penagihan atas 

semua transaksi penjualan yang 

terjadi atau transaksi lainnya. 

3. Mengatur budget pengeluaran 

dan penerimaan uang. 

 

Claim : 

Melakukan 

pemeriksaan klaim 

diskon yang terjadi 

di outlet yang akan 

ditagihkan melalui 

distributor, apakah 

susah sesuai dengan 

kondisi yang 

disetujui oleh 

Perusahaan. 

 

Budget & Reporting : 

1. Membuat Laporan 

Keuangan dan 

Laporan lain yang 

dibutuhkan. 

2. Melakukan Analisa 

Laporan. 

3. Menyiapkan dan 

membuat Budget 

Tahunan. 

 

Accounting & Tax : 

1. Melakukan fungsi 

pengecekan setiap 

voucheryang di 

klaim apakah sesuai 

dengan prinsip 

Akuntansi, Tax dan 

peraturan. 

2. Membuat laporan 

keuangan yang 

dibutuhkan . 
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2.3 Visi dan Misi Perusahaan  

Dalam pencapaian suatu tujuan dalam organisasi diperlukan suatu 

perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum 

Visi dan Misi merupakan suatu konsep perencanaan dan tindakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Visi menurut Kotler yang dikutip oleh Nawawi 

(2000:122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang 

diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang 

dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang 

diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Misi menurut Drucker 

(2000:87) yaitu alasan mendasar eksistensi suatu organisasi.  

 Adapun Visi dari PT Hexpharm Jaya Laboratories adalah “ To be a 

Leading and Sustainable Company in Budgeted Therapy Segment enabled by 

Agility and Innovation”. Kemudian Misi dari PT Hexpharm Jaya Laboratories 

adalah “ To buid a healthier society through economical quality health 

product” 

 Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut, PT Hexpharm 

Jaya Laboratories menanamkan budaya yang serupa dengan Kalbe Group 

yaitu Kalbe PANCA SRADHA, dimana budaya tersebut meliputi “Trust is the 

glue of life, Mindulness is the foundation of our action, Innovation is the key 

to our success, Strive to be the best, and Interconnectedness is a universal 

way of life” 

  

Penerapan proses payment..., Anna Maria, FB UMN, 2015



37 

 

2.4 Landasan Teori  

 2.4.1 Working Capital Management  

Manajemen modal kerja merupakan salah satu elemen yang penting 

bagi organisasi, yaitu manajemen terhadap harta lancar dan hutang 

lancar. Manajer perlu memahami pergerakan cash secara spesisfik 

dalam bisnis terkait dalam keputusan investasi, operasional dan 

pendanaan (financing) sehari-hari. Keputusan tersebut mempengaruhi 

bagaimana kemampuan organisasi untuk membayar hutang, 

memberikan kredit pada konsumen, mendapatkan kredit dari supplier 

dan pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari. Manajemen modal 

kerja yang dibahas dalam buku McGraw-Hill (Stephen A. Ross, dkk., 

2012 : 4) adalah “the term working capital refers to a firm’s short-term 

assets, such as inventory and the credit given to its customers, and its 

short-term liabilities, such as money owed to suppliers. Managing the 

firm’s working capital is a day-to-day activity that ensures that the 

firm has sufficient resources to continue its operations and avoid 

costly interruptions”.  

  Menurut Rahma Aulia (2011), manajemen modal kerja adalah 

kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar 

dan kewajiban jangka pendek perusahaan.   

  Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen modal kerja adalah kemampuan mengelola cash inflow dan 
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pembiayaan berbagai kegiatan sehari-hari, dengan manajemen yang 

baik maka arus cash dalam organisasi akan berjalan lancar sehingga 

tidak menghambat proses operasional harian guna memenuhi 

permintaan konsumen.  

 

 

2.4.2 Short-Term Finance and Planning  

  2.4.2.1 Tracing Cash and Net Working Capital  

  Kegiatan operasional jangka pendek dalam perusahaan sangat 

mempengaruhi keadaan kas dan modal kerja. Current assets 

merupakan jenis aset yang dapat diubah menjadi kas dalam jangka 

pendek (satu tahun atau periode yang ditentukan). Secara tidak 

langsung perusahaan dapat menggunakan pinjaman jangka pendek 

(short-term debt) untuk pembiayaan current assets.  

 

  Kewajiban (Liabilities) menurut Financial Accounting 

Standards Broard (FASB) adalah kemungkinan pengorbanan manfaat 

ekonomi di masa mendatang yang timbul dari kewajiban saat ini untuk 

menyerahkan aktiva atau menyerahkan jasa ke perusahaan lain sebagai 

akibat transaksi di masa lalu. Karakteristik umum liabilities 

diantaranya : 

Penerapan proses payment..., Anna Maria, FB UMN, 2015



39 

 

a. Merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian 

dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan 

kas, barang atau jasa. 

b. Merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. 

c. Transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban 

itu harus telah terjadi. 

 Adapun pengklasifikasian liabilities menurut IFRS yaitu dibagi 

menjadi dua jenis, diantaranya : 

1. Short-tern Liabilities 

Kewajiban yang dapat diharapkan untuk dilunasi dalam jangka 

pendek. Biasanya terdiri dari hutang pembayaran (hutang 

dagang, gaji, pajak dan lain-lain), pendapatan ditangguhkan, 

bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan, obligasi jangka pendek dan lain-lain. 

2. Long-term Liabilities 

Kewajiban yang penyelesaiannya melebihi satu periode 

akuntansi (lebih dari satu tahun). Biasanya terdiri dari hutang 

jangka panjang, obligasi pensiun dan lain-lain.  

 Kewajiban lancar (Current Liabilities) merupakan kewajiban yang 

likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan 

sumber daya yang ada yang  diklarifikasikan sebagai aktiva lancar, 
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atau penciptaan kewajiban lancar lain (Stephen A. Ross, dkk., 2012 : 

624). Berikut ini merupakan pendekatan sederhana pada neraca, 

dimana terlihat adanya pengaruh kas dari kegiatan operasional dan 

keputusan keuangan.  

  Net working capital + Fixed assets = Long-term debt + Equity 

  Net working capital = (Cash + Other Current Assets) – Current 

      Liabilities 

  Cash = Long-term debt + Equity + Current Liabilities – Other 

    Current Assets – Fixed assets 

 

  2.4.2.2 Operating Cycle and Cash Cycle 

  Short-run operating dan aktivitas financing adalah hal yang 

paling diutamakan dalam keuangan jangka pendek (short-term 

finance) di organisasi. Short-run actvities yang kemungkinan terjadi 

dalam perusahaan manufaktur diantaranya: membeli bahan baku, 

paying cash, produksi dalam pabrik, penjualan produk dan collecting 

cash. Aktivitas tersebut mempengaruhi bagaimana cash inflows dan 

cash outflows (Stephen A. Ross, dkk., 2012 : 627). 
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Gambar 2..4.2.2.1  Operating Cycle and Cash Cycle 

 

 

Sumber : Buku Fundamental of Corporate Finance Asia Global 

Edition (2012:627) 

“The operating cycle is the number of days a company takes in 

realizing its inventories in cash. Process of producing or purchasing 

inventories, selling them, recovering cash from customers” 

(Obaidullah Jan, 2013). 

Operating Cycle = Inventory period + Account receivables 

period  

“The cash cycle is the time between cash disbursement and cash 

collection”  

Cash Cycle = Operating cycle – Account payable period 
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2.4.3 Capital Budgeting  

 Capital budgeting merupakan proses evaluasi pada suatu bisnis, 

 apakah investasi bisnis tersebut layak atau tidak layak dengan 

 memperhitungkan setiap pengembalian selama periode tertentu. Proses 

 evaluasi ini sangat penting bagi perusahaan karena di dalam bisnis 

 terdapat jumlah biaya yang besar sedangkan manfaatnya akan terlihat 

 dalam jangka panjang. Keputusan dalam penggangaran modal usaha 

 memiliki pengaruh terhadap perkembangan perusahaan dimasa yang 

 akan datang.  

   Pembahasan Capital  Budgeting yang terdapat dalam buku 

 Financial Analysis and Decision Making karangan David E. Vance 

 (2003)  menjelaskan terdapat lima metode umum yang digunakan 

 untuk  mengevaluasi modal investasi bisnis, diantaranya : 

1. Payback Method 

Metode payback period merupakan periode yang diperlukan 

untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan aliran kas (net cash flows). Dengan demikian 

periode dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu 

yang dibutuhkan agar seluruh dana yang tertanam pada suatu 

investasi dapat diperoleh kembali. Payback period = (Initial 

Investment : Net cash flows) x 1 year. Pemakaian metode ini 

sangat mudah, sehingga banyak perusahaan yang 
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menggunakannya. Tetapi dilain sisi metode ini memiliki 

kelemahan – kelemahan yaitu mengabaikan konsep time value 

of money dan mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi 

atau net cash flows yang diperoleh sesudah payback periode 

tercapai. Oleh karena itu metode ini tidak tepat apabila 

digunakan sebagai alat pengukur profitability, melainkan lebih 

tepat digunakan sebagai alat pengukur rapidity atau kecepatan 

pengembalian modal.  

2. Discounted Payback Method 

Metode yang hampir serupa dengan metode payback period, 

perbedaannya hanya pada perhitungannya yang 

memperhitungkan cost of capital sebagai discounted. 

Discounted payback period adalah periode yang diperlukan 

untuk menutup kembali pengeluaran investasi untuk suatu 

proyek dari discounted net cash flows.  Metode ini dan Metode 

payback period sering digunakan pada proyek yang beresiko 

tinggi (project riskiness). 

3. Net Present Value (NPV) 

NPV merupakan penjumlahan total present value dari aliran 

kas suatu investasi yang diharapkan di masa yang akan datang, 

dimana aliran kas tersebut telah discounted sesuai dengan cost 

of capital. 
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  CF = Cash Flow 

  r  = rate of return 

  t  = the time of the cash flow 

Jika hasil perhitungan NPV bernilai positif maka proyek 

tersebut layak diterima sedangkan bernilai negatif maka proyek 

tersebut tidal layak diterima. Sedangkan apabila terdapat dua 

proyek yang mutually exclusive dan NPV positif maka proyek 

yang diterima adalah yang nilai NPV lebih besar.  

4. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR mengukur return atas suatu proyek, dengan asumsi bahwa 

semua cash flow dapat diinvestasikan kembali pada IRR rate. 

IRR adalah discounted rate yang disamakan dengan present 

value dari future cash expected.                                       

                                                 
 

                     

5. Modified Internal Rate of Return (MIRR) 

Munculnya MIRR disebabkan popularnya penggunaan IRR 

untuk analisa kelayakan bisnis dan karena adanya kekurangan 
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pada metode IRR dalam menghitung proyek yang memiliki 

non normal dan cash flows (multiple IRR). Pada metode MIRR 

mengasumsikan bahwa cash flows dari semua proyek akan 

dapat diinvestasikan kembali pada cost of capital yang 

berlawanan dengan IRR proyek itu sendiri. Sehingga hal 

tersebut membuat MIRR hasilnya lebih valid apabila 

digunakan sebagai alat pengukur profitability. 
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