
I .  PENDAHIJLIJAN 

A. LATAR BELAKANG 

lndonesia adalah rnerupakan negara agraris, yang pernbangunan 

perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Hasil pertanian lndonesia 

sebagian besar rnasih berupa produk primer atau belum diolah, 

pengangkutan hasil pertanian dari ternpat budidaya on farm biasanya 

digunakan karung sebagai pernbungkusnya. Penggunaan karung adalah 

untuk rnernudahkan pengangkutan dan penyirnpanan. Karung selarna ini 

memang erat kaitannya dengan hasil-hasil pertanian, karena sebagian besar 

hasil pertanian misalnya padi, cengkeh, polowijo, kentang, cabe, dan lainnya 

biasanya rnernbutuhkan karung sebagai wadah untuk menyirnpan. 

Ada beberapa jenis karung yang biasa digunakan yaitu : 

Karung terbuat dari serat atau biasa disebut karung goni 

Karung terbuat dari kainlblaco, 

. Karung terbuat dari anyarnan plastik 

Dalarn perkernbangannya beberapa tahun terakhir jenis karung serat 

sudah jarang dijurnpai dalarn penggunaannya, bahkan pabriknya pun banyak 

yang sudah ditutup. Hal ini karena kesulitan dalarn rnernperoleh bahan 

bakunya yang berupa serat tanarnan yang harganya cukup tinggi karung 

plastik beberapa tahun terakhir ini penggunaannya sernakin luas, tidak 
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hanya terbatas disektor pertanian narnun juga di sektor industri dan 

konstruksi. 

Penggunaannya yang sernakin luas ini telah rnendorong turnbuhnya 

industri karung plastik. Jurnlah pabrik karung sernakin banyak, dernikian juga 

produksinya juga sernakin rneningkat. Sarnpai saat ini diperkirakan jurnlah 

pabrik karung plastik yang tercatat sekitar seratus perusahaan. Karena 

banyaknya pabrik karung plastik yang beroperasi rnaka rnengakibatkan 

kornpetisi dalarn industri sernakin ketat. 

Pabrik karung plastik yang paling banyak berdiri di Propinsi Jawa 

Barat yaitu rnencapai 36 perusahaan, Jawa Tirnur sebanyak 25 perusahaan, 

Jawa Tengah sebanyak 10 perusahaarl dan sisanya tersebar di seluruh 

Indonesia ( Tabel 1). 

Tabel 1. Penyebaran Pabnk Karung Plastik di lndonesia Tahun 1995 

Propinsi 

Surnatera Utara 
Surnatera Selatan 
DKI Jakarta 
J a w  Barat 
Jawa Tengah 
J a w  Tirnur 
Larnpung 
Kalimantan Timur 

Jumlah Perusahaan 

5 
6 
7 

36 
10 
25 
3 
7 

D.I. Aceh 
Sulawesi Selatan 

T o t a l  

1 
5 

100 
Sumber : ClC No. 151 -April 1996 
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Penggunaan karung plastik rnemang semakin has, sampai Saat ini 

sektor yang paling banyak diperkebutkan oleh pabrik karung plastik adalah 

produk-produk pertanian dan industri pupuk atau bahan kimia. Untuk 

pabrik-pabrik yang hanya rnernpunyai skala produksi relatif kecil biasanya 

hanya rnampu rnenernbus sektor pertanian saja, oleh karena itu persaingan 

untuk memperebutkan pangsa pasar disektor ini semakin ketat. 

Semakin banyaknya penggunaan karung plastik ini diperkirakan 

karena karung plastik rnerniliki beberapa keunggulan antara lain : 

Lebih ringan 

Harganya lebih rnurah 

Tahan terhadap air 

Mudah diperoleh 

Selama tujuh tahun terakhir produksi karung plastik di Indonesia 

rnenunjukkan peningkatan dari 52.250 ton tahun 1989 rnenjadi 107.06 ton 

tahun 1995 ( Tabel 2). 

- Perkembangan produksi industri karung plastik dalam masa-masa 

mendatang diperkirakan masih akan terus berlanjut, karena selama ini minat 

investasi dalarn industri ini ada kecenderungan yang semakin rneningkat. 

Pada tahun 1994 jumlah investasi yang telah disetujui BKPM untuk 

mernproduksi karung plastik hanya sebanyak 4 perusahaan. Tetapi tahun 

1995 minat investasi meningkat baik untuk ijin baru rnaupun perluasan. 

Tahun 1995 (sarnpai Bulan Agustus) telah dikeluarkan 2 ijin baru dan 5 ijin 
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perluasan, sehingga total perusahaan yang mendapatkan persetujuan dalam 

industri karung plastik mencapai 7 perusahaan. 

Tabel 2. Perkembangan Produksi Karung Plastik lndonesia 1989 - 1995 

I Tahun I Juta Lembar I Ekivalent I Ton I Kenaikan I 

Sumber : CIC No. 151 - April 1996 

Sejalan dengan perkembangan industri karung plastik ternyata ekspor 

karung plastik juga meningkat, ini menunjukkan bahwa berkembangnya 

industri karung plastik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

saja, namun produknya juga untuk orientasi ekspor. Tahun 1990 ekspor 

karyng plastik baru sebesar 8.573 ton atau senilai USD 15,4 juta, maka 

tahun 1995 diperkirakan akan mencapai 38.776 ton atau senilai USD 62,59 

juta. 

Ekspor karung plastik cenderung meningkat setip tahun sejalan 

dengan meningkatnya produksi, namun demikian walupun produksi terus 

meningkat namun lndonesia juga masih impor karung plastik. Dari data 
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irnpor rnenunjukkan tahun 1990 sbesar 884 ton rneningkat rnejadi 1.884 ton 

pada tahun 1995 atau senilai USD 9,340.000. 

Dari perkernbangan produksi, ekspor dan irnpor rnaka dapat diketahui 

supply karung plastik secara netto didalarn negeri selarna tahun 1990 - 1995 

rneningkat dari 52.771 ton rnenjadi 70.144 ton (Tabel 3). 

Tabel 3. Perkembangan Suplai Kamng Plastik di Dalam Negeri 1990 - 
1995 ( Ton ) 

Tahun 

Sejak berdiri akhir tahun 1991 PT. Soloroda lndah Plastik telah 

beroperasi dengan baik, pada saat pertarna produksi hanya berjalan 2 shif, 

narnun dernikian dengan rneningkatnya perrnintaan karung plastik sejak 

tahun 1992 perusahaan telah rneningkatkan produksinya dengan 3 shif kerja 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

,1995 

(24 jam kerja rnesin per hari). Penjualan perusahaan selama lirna tahun 

terakhir ini menunjukkan trend yang rneningkat, tahun 1992 penjualan 

sebesar 764 ton dan rneningkat rnenjadi 1 .I 15 ton tahun 1996 (Tabel 6). 

Produksi 

Surnber : CIC No. 151 -April I996 

60.500 
64.130 
75.769 
85.025 
95.653 
107.036 

lmpor 

844 
770 
897 

1.548 
1.771 
1.884 

Ekspor 

8.537 
10.881 
24.746 
32.402 
47.034 
38.776 

Suplai Konversi 
(Juts Lembar] 

52.771 
54.089 
51.920 
54.171 
50.390 
70.144' 

439.75Op- 
450.740 
432.660 
451.420 
419.910 
584.530 
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Penjualan setiap tahun menunjukkan trend meningkat baik rupiah 

maupun volumenya, ini mengindikasikan bahwa permintaan pasar terhadap 

karung plastik perusahaan meningkat. Kondisi ini sejalan dengan 

meningkatnya produksi karung plastik secara nasional, yang dapat 

memberikan indikasi bahwa secara nasional permintaan karung plastik 

masih terus meningkat. 

Melihat kondisi kebutuhan karung plastik yang terus meningkat, 

perusahaan merencanakan untuk masa yang akan datang meningkatkan 

kapasitas produksinya karena pemakaian kapasitas produksi telah 

mendekati maksimal 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan perolehan 

laba. Salah satu cara untuk meningkatkan laba adalah dengan meningkatkan 

volume penjualan, sedangkan untuk menirigkatkan volume penjualan 

dibutuhkan peningkatan . volume produksi. Kendala yang dihadapi 

perusahaan saat ini adalah kapasitas produksi yang terbatas, karena 

kapasitas alat-alat produksi yang dimiliki saat ini telah mendekati maksimal. 

Sedangkan permintaan konsumen karung plastik setiap tahun cenderung 

terus meningkat. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi diperkirakan dalam 

beberapa waktu yang akan datang perusahaan tidak akan mampu lagi untuk 

memenuhi permintaan yang terus rheningkat 
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Untuk melakukan investasi peningkatkan kapasitas produksi 

dibutuhkan beberapa petimbangan atau masukan, salah satunya adalah 

melihat kondisi permintaan dimasa yang akan datang. Berkenaan dengan 

permasalahan tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan perusahaan, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi permintaan karung plastik dimasa yang akan 

datang ? 

2. Apakah rencana investasi penambahan kapasitas produksi karung 

plastik PT. Soloroda lndah Plastik layak untuk dilaksanakan ? 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

Geladikarya bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap 

rencana investasi penambahan kapasitas produksi karung plastik yang akan 

dilakukan oleh PT. Soloroda lndah Plastik, yakni meliputi : 

1. Melakukan analisis situasi perusahaan yang meliputi faktor internal dan 

-eksternal yang dapat mendukung rencana investasi penambahan 

kapasitas produksi yang dilakukan. 

2. Mengkaji tingkat penjualan karung plastik dimasa yang akan datang, 

sehingga dapat diperkirakan pentingnya peningkatan kapasitas produksi 

bagi perusahaan. 
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3. Mengkaji dan menganalisa apakah rencana investasi penambahan 

kapasitas produksi karung plastik PT. Soloroda lndah Plastik layak untuk 

dilaksanakan. 

4. Mengkaji pengaruh dari hasil investasi terhadap kondisi ratio-ratio 

keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. 

D. KEGUNAAN GELADIKARYA 

Manfaat geladikarya diharapkan akan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi manajemen dalam kaitannya dengan rencana 

perusahaan untuk melakukan investasi perluasan kapasitas produksi. 

Dengan masukan-masukan tersebut diharapkan investasi yang dilakukan 

akan dapat mencapai sasaran. 

E. RUANG LINGKUP PENELlTlAN 

1. Penelitian difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis rencana 

investasi penambahan kapasitas produksi yang dibatasi pada aspek 

finansialnya. Jadi analisis kelayakan difokuskan pada sisi finansialnya. 

2. Penelitian sampai pada tahap mengkaji apakah rencana investasi 

penambahan kapasitas tersebut layak dari sisi finansial dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap kondisi ratio-ratio keuangan perusahaan pada 

masa yang akan datang. 
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