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Tujuan utama perusahaan secara umum adalah mengoptimalkan laba 
perusahaan dengan tujuan akhir me~naksimumkan nilai perusahaan. Untuk 
mencapai ha1 tersebut, perusahaan harus lnampu meningkatkan dan mencapai 
tingkat penjualan yang ideal sehingga mampu mencetak laba secara optimal. 
Untuk tujuan tersebut perusahaan hams memiliki sunlber dana dan sumber daya 
yang memadai, seperti kemampuan finansial yang memadai, fasilitas produksi 
yang memadai, sumber daya manusia yang mencukupi, sehingga dengan 
ketersediaan sumber dana dan sumber daya tersebut perusahaan akan mampu 
meningkatkan volume produksi dan melakukan ekspansi untuk memenuhi 
permintaan pasar yang timbul, tanpa harus mengecewakan pasar yang berakibat 
pada beralihnya peianggan (buyer) dan hilangnya pasar, serta diperolehnya citra 
buruk perusahaan di mata pelanggan (buyer) di Luar Negeri. 

Kondisi PT. XY pada saat ini tidak memiliki fasilitas mesin dan sarana 
produksi yang memadai sehingga tingkat produksinya cukup rendah dibanding 
permintaan pasar yang ada terutama untuk pasar ekspor, sehingga sebagian besar 
permintaan ekspor tidak mampu dipenuhi secara baik. Dengan kondisi ini berarti 
pihak manajemen PT. XY hams segera mengambil keputusan investasi (capital 
budgeting decision) yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan yang 
ti~nbul dengan menambah fasilitas produksi berupa mesin-mesin produksi dan 
sarana pendukungnya untuk ~nengi~nbangi permintam pasar ekspor yang cukup 
tinggi dan terus berkembang sehingga tidak akan ~nenimbulkan dampak yang 
lebih buruk bagi perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan akan merencanakan melakukan 
investasi berupa tambahan 2 (dua) unit mesin serut dua ~nuka (double planner 
iizac/~ine) dan 2 (dua) unit caddy yang diharapkan mampu meningkatkan volume 
produksi yang dapat setara dengan permintaan pasar ekspor yang ada yakni 
sebesar 3.500 M3 per tahun atau 332,10% dari total produksi tahun 2001. 
Berkenaan dengan ha1 di atas, dalam tesis ini akan melakukan analisis kriteria 
penilaian kelayakan investasi tersebut melalui (1) analisis internal dan eksternal 
perusahaan, (2) peramalan penjualan dimasa yang akan datang, (3) analisis 
finansial atas rencana investasi tersebut, sehingga dapat segera diambil keputusan 
yang tepat apakah rencana investasi tersebut layak atau tidak layak untuk 
dilaksanakan berdasarkan aspek finansial dan non finansial. 

Fokus analisis adalah pada aspek finansial, namun agar pertimbangan 
dalam pengarnbilan keputusan investasi lebih baik maka juga akan dibahas aspek 
lain yang terkait atas rencana investasi tersebut. 



Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal perusahaan, dapat 
disimpulkan bahwa kondisi perusahaan adalah sebagai berikut : 
1. Manajemen perusahaan memiliki pengalaman dan kerna~npuan yang cukup 

baik dalain mengelola usaha di bidang industri pengoiahan dan perdagangan 
kayu, dan hingga kini usaha berjalan baik dan lancar serta memperlihatkan 
perkembangan yang positif dan wajar. 

2. Lokasi usaha dinilai cukup strategis. 
3. Adanya keterbatasan untuk meningkatkan volume produksi karena fasilitas 

mesin dan sarana produksi yang kurang memadai. 
4. Permintaan pasar lokal dan ekspor akan kayu olahan masih cukup baik dan 

prospektif. 
5. Persaingan usaha sejenis yang semakin ketat. 

Berdasarkan hasil proyeksi arus kas, rugi laba, dan neraca yang dibuat 
berdasarkan asu~nsi past pet:fir7nunce perusahaan disi~npulkan bahwa dengan 
melaksanakan investasi, kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukan oleh rasio- 
rasio keuangan (rasio likuiditas, rasio akivitas, rasio hutang, dan rasio 
keuntungan) ~nenunjuaan kecenderungan positif dengan tingkat pertumbuhan 
yang membaik dan cenderung lebih cepat. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan kelayakan investasi melalui 
increnzen/ul cuslz flow dengan me~nbandingkan deferensial proyeksi rugi laba 
antara ~nelakukan dan tidak melakukan investasi selama jangka waktu 10 tahun, 
dan asumsi jika dilakukan investasi (Skenario 1) maka diperoleh hasil NPV positif 
sebesar Rp.2.178 juta, Internu1 Rute of Return sebesar 88,5%, dengan Paybuck 
period selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. 

Jika dilakukan analisis sensitivitas, dengan asumsi dasar pada Skenario I 
mengalami pembahan maka diperoleh hasil perhitungan kriteria kelayakan 
investasi, sebagai berikut: 
a. Jika nilai kurs US$ mengalami penurunan sampai titik terendah atas kurs 

transaksi yang terjadi pada bulan April 2002 (Skenario 2), maka hasil NPV 
positif sebesar Rp. 2.120 juta, IRR sebesar 86,75%, dengan Paybuckperiod 
selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. 

b. Jika harga jual ekspor turun sebesar 5% (Skenario 3), maka hasil NPV positif 
sebesar Rp.2.057 juta, IRR sebesar 84,85%, dengan Payback period 
selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. 

c. Jika harga jual ekspor turun sebesar 10% (Skenario 4), ~naka h a i l  NPVmasih 
positif sebesar Rp.1.936 juta, IRR sebesar 81,20%, dengan Puyback period 
selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. 

Atas dasar proyeksi arus kas, neraca, dan rugi laba serta analisis kriteria 
kelayakan investasi tersebut di atas berikut analisis sensitivitasnya dan atas dasar 
pertimbangan kondisi internal dan eksternal perusahaan maka dapat disi~npulkan 
bahwa rencana investasi PT. XY untuk menambah fasilitas mesin dan sarana 
produksi berupa 2 (dua) unit mesin double planner dan 2 (dua) unit caddy 



direkomendasikan layak fiasible) sehingga harus segera dilaksanakan oleh 
PT. XY dalam rangka meningkatkan kinerja serta mempercepat pertumbuhan 
finansial perusahaan untuk menghadapi tingkat persaingan yang makin ketat pada 
saat ini dan masa yang akan datang. 




