
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia termasuk dalaln deretan negara penghasil kayu terbesar di dunia. 

Hasil kayu Indonesia tersebut sebagian besar diperoleh dari hutan tropis yang 

terletak di kepulauan Sumatera, Kalimantan dan Papua. Kondisi ini menjadikan 

Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor kayu yang cukup 

diperhitungkan di mancanegara. Produk kayu sebagian besar telah dilakukan 

pengolahannya menjadi sawn timber., flooring, dan bentuk kayu olahan iainnya. 

Berita Resmi Statistik, edisi Februari 2001, yang diterbitkan oleh BPS 

(Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa ekspor non migas Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2000 ekspor non migas mencapai 

nilai US$.47,78 milyar dibanding periode tahun 1999 hanya senilai US$.38,87 

milyar, atau mengalami peningkatan sebesar 22,91%. Peningkatan ini 

disebabkan antara lain oleh kontribusi ekspor kayu dan barang dari kayu 

sebesar US$.3,65 milyar atau sebesar 7,65% dari total ekspor non migas 

Indonesia. 

Secara spesifik, kineja ekspor kayu dan barang dari kayu selama dua 

periode terakhir juga mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1999 mencapai 

US$.3,647 milyar, sedangkan pada tahun 2000 mencapai US$.3,653 milyar atau 

terjadi peningkatan nilai ekspor sebesar 0,17%. Dengan demikian kontribusi 

ekspor kayu dan barang dari kayu terhadap ekspor produk non migas sebesar 

7,65%, atau terbesar ketiga dari seluruh nilai ekspor produk non migas (Tabel 1). 



Tabel 1. Ekspor Non Migas Menurut Golongan Barang Periode Tahun 1999-2000 

(10 Golongan Barang Utama) 

2. Mesidpesawat Mekanik 1 1.696,9 1 4.37 1 3.795,2 / 7.94 

Golongan Barang 

1. Mesidperalatan listrik 

I I I I 

3. Kayu, Barang dari Kayu 1 3.647,l 1 9.38 1 3.653,3 1 7.65 
I I I I 

4. Pakaian Jadi bukan rajutan 1 2.446,9 1 6.29 1 3.005,O 1 6.29 

Nilai FOB (Juta US$) 

5. Lemaklminyak hewadnabati 1 1.820,9 1 4.68 / 1.788,7 1 3.741 

Tahun 
1999 

3.084,7 

I I I I 

6. Perabot, Penerangan rumah 1 1.271,O 1 3.27 1 1.604,3 1 3.36 

Kontri- 
busi(%) 

7.94 

I 

8. Bahan bakar mineral 1 1.398,4 1 3.60 1 1.350,l 1 2.83 

I I I I 

Tahun 
2000 

6.431,8 

7. Bijih, kerak dan Abu logam 

10. Nikel 1 191,3 1 0.49 1 308,9 1 0.65 

Kontri- 
busi(%) 

13.46 

1.263,O 1 3.25 1 1.490,6 / 3.12 

I I I I 

I I I I 

1 1. Lainnya 1 21.576,9 1 55.51 1 23.637,s 1 49.47 
I I I I 

Total Ekspor Non Migas 1 38.873,2 1 100 1 47.779,2 1 100 

1.49 9. Bubur KayuIPulp 

Sumber : Berita Resmi Statistik - BPS Jakarth Februari 2001 

Kinerja ekspor kayu Indonesia selama 6 (enam) tahun terakhir juga dinilai 

masih cukup baik dan prospektif (Tabel 2). Kondisi tersebut merupakan peluang 

dan sekaligus juga tantangan, karena masih rendahnya kontribusi ekspor kayu 

bagi pendapatan devisa negara. Di lain pihak ~nasih cukup besamya potensi 

permintaan akan kayu Indonesia dari pasar dunia, seperti Korea Selatan, China, 

Jepang, USA, Taiwan, Hongkong dan Singapura serta beberapa negara eropa 

lainnya. 

476,l 1.22 1 713,4 



Tabel 2. Perkembangan Ekspor Kayu, Barang dari Kayu Indonesia atas Dasar 
Berat Bersih dan Nilai Ekspor Periode Tahun 1995-2000 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2001, data diolah. 

Sementara itu sebagian besar perusahaan pengolahan kayu beluln mampu 

mernenuhi kebutuhan 1 permintaan kayu terutarna dari pembelinya di pasar 

mancanegara dikarenakan keterbatasan fasilitas mesin dan sarana produksi yang 

dirniliki. Demikian juga halnya PT. XY sebagai salah satu perusahaan kayu 

olahan yang hasil produksinya pada saat ini lebih diorientasikan ke pasar luar 

negeri (ekspor) disamping untuk kebutuhan pasar doinestik, dari data yang ada 

~nenunjukkan bahwa perusahaan belum mampu melaksanakan produksi secara 

rutin sesuai dengan permintaan kayu dari para pembeli baik di dalam inaupun di 

luar negeri (Tabel 3). 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan kapasitas produksi yang ada, 

PT. XY masih belum mampu memproduksi kayu olahan dalam bentuk sawn 

tmtber dan floorlng wood sesuai dengan kuantitas kayu yang diminta oleh 

pe~nbeli atau pelanggannya terutama untuk pasar luar negeri walaupun kapasitas 

produksi telah ditingkatkan secara lebih optimal. 
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Tabel 3. Perkembangan Produksi dan Permintaan Kayu untuk LokalEkspor 

PT. XY periode Tahun 1996 sld Juni 2001. 

Produksi Pennintaan I Under I 
Tahun 

1996 

1997 

1998 

I I I I I 
Sumber : Data Keuangan dan Produksi PT. XY - Jakarta. 

Berdasarkan hal-ha1 yang telah dikemukaan di atas maka PT. XY pada 

(M3) 

4.486 

4.631 

4.412 

2000 

Jun 01 

Total 

saat ini menghadapi kendala kekurangan produksi (under productiorz) dalam ha1 

pemenuhan kebutuhan pasar para pelanggamya, sehingga pihak top manajemen 

4.720 

3.075 

25.970 

7.914 

4.1 12 

33.107 

sebaiknya segera mengambil keputusan penambahan investasi mesin dan sarana 

produksi yang dinilai layak dan wajar. Dengan adanya keputusan investasi 

penambahan fasilitas mesin dan sarana produksi tersebut, diharapkan perusahaan 

(M3) 

5.227 

5.099 

4.500 

67,7 

33,72 

27,49 

akan mampu melakukan optimalisasi produksi dan memenuhi segala order yang 

diterima baik dari pembeli lokal maupun LN, serta mampu mengantisipasi 

PA) 
16,5 

10,l 

1,99 

permintaan-permintaan yang bersifat mendadak sehingga mereka tidak beralih ke 

perusahaan lain karena perusahaan telah mampu memenuhi semua keinginan 

terutama importir (upplicu17t) di LN, baik dari segi harga, kuantitas, kualitas 

maupun pelayanan dan dapat sekaligus menciptakan daya bersaing yang tinggi 



serta meningkatkan profitabilitas usaha. 

B. Rumusan Masalah 

Tujuan akhir dari kegiatan operasional perusahaan adalah untuk 

meningkatkan nilai pemsahaan melalui perolehan laba yang optimal. Untuk tujuan 

tersebut biasanya perusahaan menentukan laju pertumbuhan penjualan sebagai 

target yang sebaiknya dicapai dengan melihat kondisi dan potensi permintaan 

pasar sehingga tujuan perusahaan untuk mengoptimnalkan perolehan laba dapat 

terealisir. Tentunya untuk mencapai target penjualan tersebut diperlukan 

dukungan sumber dana dan sumber daya yang ada pada perusahaak seperti 

antara lain : modal, sumber daya manusia, fasilitas mesin produksi dan sarana 

pendukung lainnya. 

Masalah yang dihadapi oleh PT. XY adalah keterbatasan fasilitas produksi 

yang dimiliki untuk memproses kayu mentah menjadi kayu olahan berupa sawn 

/inzber dan flooring wood yang pennintaannya baik untuk pasar do~nestik 

maupun luar negeri berfluktuasi dan terus meningkat. Kapasitas produksi pada 

saat ini sebesar 4.722 M3 per tahun jauh di bawah rata-rata permintaan pasar 

yang mencapai 6.020 M3 per tahun. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa 

selama 6 (enam) tahun terakhir, PT. XY rata-rata hanya lnampu memenuhi 

72,5 1% dari seluruh permintaan pasarnya. 

Untuk mengantisipasi ha1 tersebut p e ~ ~ ~ h a a n  akan berencana melakukan 

investasi mesin dan sarana produksi yang diperlukan bagi kelangsungan 

pemenuhan permintaan pasar, sehingga harus segera diatnbil keputusan investasi 

yang tepat dan sebanding dengan pemintaan pasar tersebut, sebab dengan 
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keputusan investasi yang salah akan mempunyai akibat finansial yang panjang 

dan berat, sehingga keputusan yang diambil harus benar-benar dipertimbangkan 

secara rasional dan hati-hati. 

Berdasarkan hal-ha1 yang dikernukakan di atas maka pennasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah, sebagai berikut : 

"Apakah rencana tarnbahan investasi oleh PT. XY berupa fasilitas lnesin dan 

sarana produksi tersebut layakdilaksanakan ? " 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

I .  Melakukan analisis situasi faktor internal dan ekstemal pemsahaan untuk 

mengetahui hal-ha1 yang mendukung perusahaan dalam melakukan tambahan 

investasi. 

2. Menganalisis kelayakan investasi atas rencana tambahan investasi berupa 

fasilitas-fasilitas produksi dan melakukan analisis sensitivitas atas kriteria 

kelayakan yang digunakan. 

3. Mengkaji pengaruh tambahan investasi terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. 

D. Ruang Lingkup 

Mengingat kajian kelayakan i~lvestasi ini Lebih bersifat finansial, maka 

keputusan kelayakan investasi hanya difokuskan pada perhitungan finansial yang 

seluruh datanya bersumber dari laporan keuangan PT. XY - Jakarta. 




