
A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ekonomi, Indonesia sebagai 

bagian dari perekonomian dunia yang sifatnya terbuka 

dan salah satu anggota APEC, AFTA dan WTO, secara 

langsung akan terpengaruh oleh segala perubahan yang 

telah dan akan terjadi. Dunia bisnis Indonesia tidak 

dapat mengelak dari keharusan untuk mengkonsolidasikan 

ke-mbali seluruh instrumen bisnisnya guna menyongsong 

era perdagangan global yang berarti berkompetisi dalam 

skala yang lebih luas dan lebih ketat. 

Tiap unit usaha dituntut untuk mencermati kondisi 

lingkungan internal yang meliputi kekuatan (Strength) 

dan kelemahan (Weakness), kondisi lingkungan eksternal 

yang meliputi peluang (Opportunity) dan ancaman 

(Threat), sehingga mampu berkembang dan meraih laba 

optimal. Dalam skala kompetisi yang demikian itu 

setiap unit usaha harus mampu memanfaatkan keunggulan 

komparatif maupun kompetitif yang dimilikinya. 

Dalam rangka ikut menjadi pemain sebagai 

produsen/eksportir diera perdagangan global, sektor 

agribisnis Indonesia memiliki beberapa produk yang 

diunggulkan yakni kayu olahan, minyak sawit, karet, 

udang, tekstil, garment, pulp dan lain sebagainya. 

Khusus mengenai karet, Burger didalarn Susilo (1996), 
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memproyeksikan pertumbuhan konsumsi karet alam sebesar 

3,1% pertahun, dilain pihak proyeksi laju peningkatan 

produksi adalah 2,7%. Berdasarkan proyeksi-proyeksi 

tersebut, maka proyeksi permintaan dan penawaran karet 

alam dunia dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Proyeksi Permintaan dan Penawaran Karet Alam 
Dunia (000 ton) 

I I 

I Uraian 1990 1995 2000 2005 2010 Trend I 

I Permintaan 5.320 6.095 6.868 7.688 8.509 3.1% 1 
I I 
I Penawaran 5.232 5.942 6.606 7.439 8.073 2,7% 1 

I 
I Kelebihan 88 153 262 249 436 19.8% 1 

Sumber : Susilo, 1996 

Goldthorpe (1995) dari International Natural 

Rubber Organisation (INRO) menyatakan bahwa Indonesia 

berpeluang menjadi produsen utama komoditas karet pada 

tahun 2000. Hal ini terjadi karena didukung oleh 

tenaga kerja dan lahan yang luas dan mampu mempraktek- 

kan beragam pola pengembangan karet yang diduga dapat 

mendorong produksi karet masa yang akan datang. 

Tanugraha (1996) menyatakan bahwa tahun 1995 

merupakan rekor tertinggi perolehan devisa karet yang 

mencapai USS.1.85 milyar. Mengenai perkembangan volume 

dan nilai ekspor karet Indonesia selama 6 periode 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Volume dan Nilai Ekspor Karet Indonesia 
Tahun 1990-1995 

Tahun Volume (M.TON) +/- % NILAI (US$) +/- % 

1990 1.077.335 - - 846.881.646 - - 
1991 1.204.020 11.8 965.712.710 14.1 
1992 1.268.095 5.3 1.036.708.699 7.4 
1993 1.214.328 ( 4.2) 976.781.298 ( 5.8) 
1994 1.244.755 2.5 1.271.703.239 30.2 
1995 1.350.000 8.5 1.850.000.000 45.5 

Sumber : Gapkindo, 1996 

Kenaikan volume ekspor maupun harga karet tersebut 

disebabkan konsumsi dunia terus meningkat terutama 

negara-negara RRC, Jepang, India, Korea Selatan dan 

Amerika Serikat. Konsumsi karet alam dunia tahun 1995 

mencapai 6,00 juta ton, sedangkan pasokan hanya 5/51 

juta ton terjadi kelebihan permintaan 0,49 juta ton 

dan diperkirakan tahun-tahun yang akan datang tetap 

akan terjadi kelebihan permintaan. Konsumsi karet alam 

pertahun untuk Amerika Serikat mencapai 995.000 ton, 

RRC 770.000 ton, Jepang 650.000 ton, India 495.000 

ton, Korea Selatan 305.000 ton, Jerman dan Perancis 

masing-masing 200.000 ton, Inggris dan Italia masing- 

masing 120.000 ton. Konsumsi negara-negara tersebut 

sebagian besar (sekitar 70%) dipasok oleh 3 produsen 

karet alam terbesar dunia yaitu Thailand sebagai 

produsen utama menghasilkan 1.879.000 ton, Indonesia 

1.424.000 ton dan Malaysia 1.179.000 ton. 

Ekspor dari Indonesia diclominasi jenis karet remah 

(SIR=Standard Indonesian Rubber) yaitu 93,5% dari 
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total produksi, sedang yang 6,5% jenis SIT (Standard 

Indonesian Tire). Jenis karet remah yang dihasilkan 

terdiri dari 6 (enam) jenis mutu yaitu SIR-3CV, 3L, 

3WF, SIR-5, SIR-10 dan SIR-20. Mutu SIR-20 menguasai 

83,5%, sedangkan yang 16,5% untuk mutu SIR lainnya. 

PT Sampit adalah perusahaan yang menghasilkan 

berbagai jenis produk yaitu: karet (SIR-20), je lutung 

kering,  anyaman rotan,  keranjang rotan,  k u l i t  rotan,  

h a t i  rotan,  asa lan  rotan,  k u l i t  gembor dan sebagainya.  

Sebagai salah satu produsen karet (SIR-20), pada tahun 

1995 PT Sampit mampu melakukan ekspor 11.475 ton atau 

menyumbang sekitar 0,93% dari total ekspor karet jenis 

SIR-20 Indonesia, sedangkan dalam tahun 1996 mampu 

melakukan ekspor 13.618 ton, pangsa pasarnya masih 

relatif kecil sehingga berpeluang untuk meningkatkan 

ekspor. Walaupun berpeluang meningkatkan ekspor, namun 

saat ini perusahaan menghadapi kendala keterbatasan 

kapasitas produksi yang hanya sebesar 12.000 

ton/tahun, dilain pihak realisasi produksi/eskpor 

tahun 1996 sudah mencapai 113,48% dari kapasitas 

produksi. Oleh karena itu perusahaan merencanakan 

melakukan investasi menambah kapasitas produksi karet 

(SIR-20) sebesar 18.000 ton/tahun, sehingga total 

kapasitas produksi menjadi 30.000 ton/tahun. 
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8. Identifikasi Masalah 

1. Adanya peluang untuk meningkatkan penjualan, 

karena pada tahun 1995 terjadi kelebihan permintaan 

sebesar 0,49 juta ton dan diproyeksikan tahun-tahun 

yang akan datang tetap akan terjadi kelebihan 

permintaan. 

2. Walaupun terdapat peluang, namun kapasitas produk- 

si sudah tidak mencukupi lagi karena sudah berpro- 

duksi 113,48% dari kapasitas produksi, sehingga 

perlu melakukan perluasan kapasitas produksi yang 

merupakan salah satu keputusan strategis yang harus 

dihadapi perusahaan karena menyangkut dana investa- 

si yang cukup besar dan masa depan yang mengandung 

ketidak pastian (uncertainty). 

C. Perurnusan Masalah 

Bahwa tujuan perusahaan adalah mendapatkan laba 

optimal agar dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang 

pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi 

pemegang saham. Agar mampu meningkatkan perolehan 

laba, perusahaan harus mampu memperluas pasar yang 

tentunya akan membawa akibat kepada perluasan kapasi- 

tas produksi sehingga diperlukan tambahan investasi. 

Masalah kapasitas produksi inilah yang dihadapi PT 

Sampit, sehingga apabila perusahaan bermaksud meraih 

peluang atau memperluas pasar harus menambah kapasitas 
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produksi. Namun demikian mengingat masa depan mengan- 

dung ketidakpastian (uncertainty), maka didalam mela- 

kukan investasi perlu masukan berupa suatu gambaran 

apakah investasi layak dilaksanakan. 

Bertitik tolak dari kondisi diatas dan dikaitkan 

dengan tujuan perusahaan, maka permasalahan dapat 

dirumuskan "Apakah investasi yang akan dilakukan PT 

Sampit layak untuk dilaksanakan, dalam arti apakah 

investasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni 

mendapatkan laba optimal agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, yang pada akhirnya dapat memberikan 

kesejahteraan bagi pemegang saham". 

D. Tujuan Geladikarya 

Geladikarya bertujuan untuk melakukan analisis 

kelayakan investasi yang akan dilakukan oleh PT Sampit 

yang meliputi : 

1. Analisis lingkungan strategis perusahaan yakni 

lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang 

menjadi pendorong maupun kendala berkaitan dengan 

rencana perluasan kapasitas produksi. 

2. Evaluasi kelayakan investasi dengan metode Jangka 

Pengembalian (Payback Period/PBP), Nilai Sekarang 

Bersih (Net Present Value/NPV) dan Tingkat Hasil 

Pengembalian Internal (Internal Rate of Return 
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/IRR) serta analisis sensitivitas. 

3. Mengkaji pengaruh investasi terhadap kondisi/posisi 

keuangan perusahaan. Hal ini juga terkait dengan 

adanya syarat dari kreditur (bank) bahwa salah satu 

syarat perusahaan debitur dinyatakan sehat apabila 

Rasio Lancar (Current Ratio) minimal adalah 1,2 x 

dan Rasio Hutang terhadap Modal Sendiri (Debt to 

Equity Ratio) maksimal adalah 2 x. 

E .  Manf a a t  Oeladikarya 

Hasil geladikarya diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan khu- 

susnya berkaitan dengan rencana investasi yang akan 

dilaksanakan, sehingga investasi tersebut benar-benar 

mampu mencapai sasaran yang diharapkan. 

F. Ruang Lingkup 

Penilaian kelayakan investasi menyangkut banyak 

aspek yang perlu dikaji. Namun demikian karena keter- 

batasan waktu dalam pelaksanaan geladikarya, maka 

ruang lingkup dibatasi pada analisis lingkungan inter- 

nal dan eksternal perusahaan serta aspek finansial, 

dalam artian kesimpulail yang diambil difokuskan pada 

analisa kelayakan dari sisi finansial yang didasarkan 

pada analisa lingkungan internal dan eksternal perusa- 

haan. 
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