
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kayu lapis merupakan salah satu produk hasil pengembangan 

industri hilir pengolahan kayu yang menggunakan bahan baku kayu 

bulatlkayu gelondongan (log). Produk ini merupakan salah satu dari 

komoditi ekspor non rnigas yang cukup besar nilainya bagi lndonesia 

setelah produk tekstil. 

lndustri kayu lapis lndonesia di pasaran dunia mengalami 

perkembang- an yang sangat pesat hampir dua kali lipat terutama pada 

tahun-tahun setelah tahun 1980. Meningkatnya pangsa pasar karena 

adanya peraturan larangan ekspor kayu gelondongan, sehingga teknologi 

pengolahan kayu yang semula hanya sampai dengan tahap 

penggergajian (sawn timber) kemudian dikembangkan menjadi industri 

kayu lapis (plywood). Selain itu terhentinya industri kayu lapis di negara- 

negara Korea Selatan, Jepang dan Taiwan akibat tertutupnya pasokan 

bahan baku kayu log yang semula diperoleh dari lndonesia ikut 

menunjang meningkatnya pangsa pasar kayu lapis lndonesia. Namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah bermunculan nagara-negara 

lain yang turut mengambil bagian dalam perkembangan dunia industri 

kayu seperti Malaysia. Para pengusaha industri kayu lapis dari Malaysia 

umumnya mendatangkan teknologi dari Jepang dengan teknologi canggih. 

Pada tahun 1993 dengan masuknya produk kayu lapis dari negara 

Malaysia ke negara Jepang dengan kualitas dan harga bersaing sempat 

membuat para pengusaha kayu lapis lndonesia kaget bahkan berakibat 
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banyaknya pabrik kayu lapis yang terhenti karena tidak mampu 

beroperasi. Hal ini tercermin dari penerimaan ekspor kayu lapis pada 

tahun 1993 tercatat sebesar US$.4,220.97 juta tahun 1994 turun sebesar 

11,95% atau menjadi US$ 3,716.43 juta. Penurunan ekspor kayu lapis 

lndonesia berjalan terus sarnpai dengan tahun 1999, kecuali tahun 1996 

meningkat tetapi tidak nyata (Tabel 4). 

Sementara itu perkembangan industri kayu lapis lndonesia pada 

periode tahun 1985-1994 mengalami peningkatan terus. Pada tahun 

1985 jumlah pabrik kayu lapis sebanyak 101 dengan kapasitas 6.293.000 

m3 dan pada tahun 1994 naik menjadi 123 dengan kapasitas 12.636.000 

m3. Namun pada tahun 1995 jumlah pabrik turun menjadi 118 dengan 

kapasitas 10.178.000 m3. Penurunan jumlah perusahaan kayu lapis 

berlangsung terus hingga tahun 2000 seperti tampak pada Tabel 1 

sebagai berikut. 
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Tabel 1. Perkembangan Perusahaan Kayu Lapis lndonesia 

Periode : 1985 - 2000 

Tahun 1 Jumlah 1 Ka~asitas I Pertumbuhan 

I I I I 
Sumber : Capricorn Indonesia Consultan (2000) 

I Pabrik (buah) I (000 M ~ )  

lndustri pengolahan kayu terpadu khususnya kayu lapis pada 

umumnya dimulai pada tahun 70-an, dengan menggunakan teknologi 

terutama dari Jepang. Pada umumnya alat produksi utama terutama 

mesin-mesin pengupas kayu log beserta perlengkapan pendukungnya 

dirancang dengan latar belakang kayu log yang masih melimpah dengan 

diameter besar dan batangnya lurus. Dalam perkembangannya dari 

waktu ke waktu semakin sulit untuk mendapatkan kayu log dengan 

kualitas yang ideal karena kecepatan pengambilanlpenebangan kayu log 

jauh lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan pohon di hutan sebagai 

sumber daya alam pendukung industri ini. 

1985 101 6.293 
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Sumber bahan baku kayu log sebagai bahan baku utama industri 

kayu lapis diperoleh dari hutan alarn yaitu berdasarkan RKT (Rencana 

Kerja Tahunan) dan IPK (Izin Penebangan Kayu), hutan tanarnan industri 

maupun hutan rakyat. Menurut Departemen Kehutanan Kenaikan 

produksi kayu bulat dalarn tahun 1996 antara lain disebabkan oleh 

realisasi produksi yang berasal dari cany over RKT tahun 199511996 yang 

tersisa. Narnun secara keseluruhan produksi kayu bulat cenderung 

rnengalami penurunan seperti tarnpak pada Tabel 2 sebagai berikut. 
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Tabel 2. Perkembangan Produksi Kayu Bulat Indonesia 

Periode : 1985 - 1999 

Pertumbuhan 
Yo 

Tahun 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Produksi kayu lapis pada tahun 1996 sempat meningkat 13,09% 

Total 
Produksi 1(000 m3) 

15.958 
14.551 
19.758 
27.566 
28.485 
24.409 
25.312 
23.892 
28.267 
26.848 
24.027 
24.850 
22.460 
22.460 
9.889') 

dari tahun sebelumnya namun sejak tahun 1998 dan 1999 menurun lagi, 

Sumber : Capricorn lndonesia Consul1 
) April - Oktober 1999 

seperti tampak pada Tabel 3 sebagai berikut. 
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Tabel 3. Perkembangan Produksi Kayu Lapis 
Tahun 1985 - 1999 

Tahun 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Total 
Produksi l(000 

m3) 
2.042 
1.816 
5.312 
6.385 
6.027 
8.843 
9.415 
9.123 
9.874 
9.924 
8.066 
9.122 
9.375 
8.994 

Pertumbuhan 7 

1999 

Perkembangan ekspor kayu lapis lndonesia sampai dengan tahun 

1994 memang cukup menggembirakan, namun mulai tahun 1994 

mengalami penurunan seperti tampak pada Tabel 4 sebagai berikut. 

7.656 
Sumber : Capricorn lndonesia Cor 
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Tabel 4. Perkembangan Ekspor Kayu Lapis Indonesia 
Tahun 1990-2000 

Volume 
Tahun 000 m3 I 

1 I I I 

Sumber : APKINDO IBPSlData Consult 2000. 

Pertumbuhan 
( %  

*) Januari-Maret (dalam satuan ton). 

Menurut survey BPS, dalam sebuah pabrik kayu lapis unsur kayu 

log merupakan unsur yang dominan yaitu mencapai 79,01% dari biaya 

keseluruhan bahan baku. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan 

bahan baku kayu log akan memberikan dampak yang besar terhadap 

perhitungan harga pokok . Tanpa mengubah teknologi proses produksi 

Nilai 
( US$ 000 ) 

maka perusahaan akan menjadi tidak efisien dala 

bahan baku kayu log. 

Sehubungan dengan keadaan industri kayu lapis di 

Pertumbuha~ 

tersebut di atas rnaka penting bagi perusahan kayu lapis untuk mernahami 

permasalahan yang ada kemudian membuat strategi untuk meningkatkan 

daya saing di pasaran luar negeri khususnya dari segi harga dan kualitas. 

Kami mengkaitkan permasalah ini dengan salah satu perusahaan 

yakni PT. DRM, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri 
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pengolahan kayu dengan hasil produksi kayu lapis dan block board. 

Lokasi perusahaan berada di Desa Sukalanting, Kecarnatan Sungai Raya, 

Kabupaten Pontianak, diternpuh dalarn waktu 30 rnenit dari bandara 

Supadio dengan perahu motor. Lokasi perusahaan sangat strategis 

ditinjau dari segi transportasi karena terletak ditepi sungai Perusahan 

rnerniliki pabrik dengan 9 lini rnesin, dengan kapasitas produksi 18.000 rn3 

per bulan dengan jurnlah tenaga kerjalburuh sebanyak 4.500 orang. 

Untuk rnernenuhi kebutuhan bahan baku log antara lain dipenuhi dari 

perusahaan grup yang rnerniliki HPH berlokasi di Sarnarinda dan dipenuhi 

dari pernasok lain. 

Hasil produksi PT. DRM sebagian besar (95%) dijual di pasaran 

ekspor sedangkan sisanya 5% rnerupakan produk yang cacadltidak 

mernenuhi standar ekspor dijual di pasaran lokal. Tujuan ekspor terutarna 

ke Jepang, China, Korea, Hongkong, Arnerika Serikat dan Eropa narnun 

yang dorninan adalah ke Jepang. 

Ornzet penjualan dalarn ernpat tahun terakhir rneningkat terus 

dengan peningkatan rata-rata sebesar 23% per tahun, dengan nilai 

penjualan periode terakhir tahun 1999 rnencapai Rp. 287 rnilyar. Dalarn 

upaya meningkatkan daya saing di pasaran luar negeri, diperlukan 

pernanfaatan teknologi yang dapat rnengolah bahan baku kayu log secara 

lebih efisien dan rnenghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Oleh 

karena itu penggantian rnesin pengupas kayu log merupakan langkah 

yang sangat tepat bagi PT. DRM. 
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6. IDENTlFlKASl MASALAH 

Sejak krisis yang lalu, devisa ekspor kayu lapis terus merosot yakni 

dari tahun 1996 rnencapai devisa sebesar US$ 4 3 3  milyar, kini tahun 

1999 tinggal US$2,08 milyar. Kondisi tersebut berhubungan erat dengan 

berubahnya faktor eksternal seperti menciutnya pasar ekspor kayu lapis 

lndonesia karena kondisi ekonomi negara-negara pengimpor yakni 

rnenurunnya nilai tukar mata uang di sejumlah negara dan masuknya 

pesaing dari negara-negara lain seperti China, Malaysia dan Taiwan. 

Sedangkan faktor internal karena melemahnya kinerja industri kayu lapis 

di lndonesia. Beberapa ha1 yang turut andil menjadi penyebab 

menurunnya kinerja industri kayu lapis lndonesia antara lain adalah 1). 

dampak dari rekomendasi IMF Januari 1998 yang melonggarkan pajak 

ekspor kayu log dan menghapus Badan Pemasaran Bersama. 2). kondisi 

mesin-mesin produksi kayu lapis yang pada umumnya sudah tua. 3). 

kelangkaan bahan baku kayu log akibat menurunnya produksi kayu 

bulattkayu gelondongan berikut berbagai permasalahan hutan yang ada 

seperti penebangan liar dan sebagainya. 

Kondisi permasalahan yang sedang dialami industri kayu lapis 

seperti tersebut di atas sangat dirasakan oleh seluruh perusahaan kayu 

lapis di lndonesia. Terutama dengan semakin langkanya bahan baku 

utama yaitu kayu log, praktis sangat berpengaruh pada tingginya harga 

pokok produksi . Dapat dipastikan bahwa tanpa mengubah teknologi 

proses produksi terutama teknologi pengupasan log maka perusahaan 

akan menjadi tidak efisien dalam mengkonsumsi bahan baku kayu log. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Menghadapi permasalahan tersebut diatas PT.DRM merasa 

perlu melakukan suatu langkah restrukturisasi alat produksi guna 

menyiasati keterbatasan bahan baku kayu log dan meningkatkan daya 

saing dipasar ekspor, yaitu dengan mengganti mesin pengupas log 

lama (rotary lathe biasa) yang digunakan saat ini dengan mesin 

pengupas log baru (rotary lathe baru merek Arist Lafhe buatan Jepang). 

Mesin pengupas log baru merek Arist Lathe mampu mengupas log 

sampai diameter 6-8cm. Dibandingkan dengan mesin pengupas log lathe 

lama yang hanya bisa mengupas log, menjadi log core berdiameter 20-25 

cm maka efisiensi penggunaan log bisa ditingkatkan cukup tinggi. 

Manfaat lain penggantian mesin pengupas log selain efisiensi bahan 

baku log juga penghematan dalam penggunaan bahan bakar dan 

pengurangan upah buruh langsung. Mesin pengupas log baru bekerja 

secara otomatis dengan kecepatan 2x lipat dan mampu menggantikan 

fungsi 3 (tiga) mesin pengupas log lama tanpa banyak melibatkan tenaga 

kerja . 

C. BATASAN MASALAH 

Untuk mendukung rencana investasi penggantian mesin pengupas 

log tersebut, diperlukan suatu gambaran kedepan apakah investasi 

tersebut layak ataukah tidak. Untuk itu diperlukan analisa dari berbagai 

aspek baik aspek umum, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek 

produksi dan aspek finansial. Namun untuk memperoleh pembatasan 

yang lebih spesifik sehingga permasalahan menjadi lebih terpusat maka 
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dalam penulisan geladikarya ini dilakukan pembatasan permasalahan. 

Dalam ha1 ini pembatasan dipusatkan kepada analisis finansial guna 

menilai kelayakan investasi penggantian mesin pengupas log yang akan 

dilakukan oleh perusahaan . Evaluasi dari segi finansial inipun 

merupakan muara dari aspek-aspek lainnya. 

D. RUMUSAN MASALAH 

Tujuan perusahaan pada umumya adalah meningkatkan perolehan 

laba. Salah satu cara untuk meningkatkan laba perusahaan antara lain 

adalah dengan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Harnbatan yang 

dihadapi perusahaan dalam meningkatkan efiensi biaya produksi adalah 

kondisi mesin pengupas log yang dimiliki sudah terlalu tua dan 

teknologinya lama. 

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN GELADI KARYA 

1. Tujuan 

Berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas maka dapat 

dikemukakan bahwa tujuan geladikarya adalah melakukan kajian 

apakah investasi penggantian mesin pengupas log layak 

dilaksanakan ataukah tidak. Sehubungan dengan ha1 itu, dilakukan 

analisa incremental investment yang dirinci dengan analisa 

sensitivitas untuk kelayakan investasi. 

2. Kegunaan Geladikarya 

Hasil geladikarya ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut : 
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a. Bagi Perusahaan 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan di atas, maka hasil 

geladikarya diharapkan dapat dijadikan pertimbangan manajemen 

bagi pihak Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi Penulis 

Bagi penulis, hasil geladikarya ini diharapkan dapat memberikan 

tarnbahan wawasan yang sangat bermanfaat manakala penulis 

menghadapi permasalahan yang serupa sehingga dapat 

membantu lebih mudah pemecahannya. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang industri 

kayu lapis. 
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