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Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia 
setelah Malaysia ternyata masih jauh ketinggalan dari Malaysia terutama dalam 
segi teknologi pemasaran dan pengolahan produk turunan kelapa sawit. 
Komposisi konversi CPO ke berbagai produk hilir pada tahun 1998 adalah 
minyak goreng (76,7%), margarin (9,2%), sabun dan detergen (11,4%), serta 
olekimia sederhana lainnya (9%) (CBS dalanl Gumbira-Said 2001). 

Melihat keuntungan komparatif yang dimiliki dan juga peluang pasar yang 
cukup bagus baik domestik maupun mancanegara menjadi pendorong perusahaan 
PT. Fajar Utama untuk mencoba berusaha di bidang yang merupakan industri 
antara hilir perkebunan yaitu membangun pabrik pembuatan ,fatty acid (bahan 
baku industri s~~rfactant). 

Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar 
dana dengan harapan mendapatkan keuntungan bertahun-tahun dalam jangka 
panjang, seringkali berdampak besar bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan. 
Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan jadi tidaknya suatu investasi, 
salah satu syarat terpenting adalah mengkaji aspek finansial. 

Permasalahan yang ada sebagai berikut : (1) Bagaimana kondisi 
perusahaan PT. Fajar Utama, kondisi industri dan lainnya yang berhubungan 
dengan produksi fatty acid ? (2) Bagaimana tingkat kelayakan pengusahaan 
pembuatan fatty acid ditinjau dari aspek finansialnya ? (3) Bagaimana tingkat 
kepekaan kdayakar. pengusahaan pembuatan fa/@ acid akibat perubahan inflasi, 
tingkat pengembalian yang diiinginkan pemilik modal dan persentase penjualan? 
(4) Bagaimana kondisi posisi struktur modal jika proyek sebagian dibiayai dari 
pinjaman dan berapa besar pengaruhnya terhadap kelayakan proyek ? (5) 
Bagaimana sumbangan pembangunan pabrik fatty acid terhadap keuntungan 
perusahaan (kinerja keuangan peruasahaan) ? 

Tujuan penelitian adalah : (1) Mengkaji kondisi perusahaan saat ini 
(sumber daya keuangan yang dimilikinya), industri fatty acid dan faktor lainnya 
yang berhubungan dengan produksi fatty acid, (2) Menganalisa kelayakan 
pengusahaan pembuatan fatty acid ditinjau dari aspek finansialnya, (3) Mengkaji 
dan menguji dengan analisis kepekaan pengusahaan pembuatan pabrik fatty acid 
akibat perubahan inflasi, tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik modal 
dan persentase penjualan, (4) Mengkaji struktur modal jika proyek sebagian 
dibiayai dari pinjaman dan berapa besar pengaruhnya terhadap kelayakan proyek 
(5) Mengkaji sejauh mana sumbangan pembangunan pabrik fatty acid 
memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di PT. Fajar Utama 
yang berlokasi di Jakarta dan dilakukan pada bulan Mei 2001. Data primer 
diperoleh dari pengamatan, pencatatan, wawancara langsung dengan manajemen 
tingkat atas (terutama bagian perencanaan proyek) dan staf lainnya pada PT. Fajar 
Utama yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder 



diperoleh dari hasil-hasil penelitian sebeluanya, Direktorat Jenderal Perkebunan, 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta publikasi lain yang relevan. 

Dalam penelitian ini, perhitungan biaya dikelompokan menjadi dua yaitu 
biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah biaya awal yang 
dikeluarkan pada saat proyek mulai dilakukan (tahun ke -1 proyek). Sedangkan 
biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pada 
saat proyek bejalan (tahun ke 1). Khusus untuk penentuan harga bahan baku 
(CPO) ditetapkan berdasarkan metode peramalan eklrapolasi trend (metode 
qr~adratic) dengan menggunakan program minitab. Sementara itu harga bahan 
baku lainnya diambil berdasarkan harga rata-rata akhir tahun 2000. 

Analisis finansial ini dilakukan untuk melihat kelayakan usaha dari sisi 
penanam modal. Perhitungan biaya dan manfaat dinilai dengan satuan mata uang 
dolar. Dalam melakukan analisis ini, dimulai dari perhitungan arus tunai yang 
dikaitkan dengan metode arus tunai terpotong (berdiskonto) selama kisaran waktu 
umur teknis pabrik selama 15 tahun. Tingkat pengembalian (bunga) yang 
digunakan berdasarkan tingkat suku bunga kredit investasi dolar pada bank 
pemerintah pada tahun 2001. 

Analisis biaya manfaat dilakukan dengan menggunakan kriteria investasi : 
(1) Payback Period, (2) Net Present Val~te (NPV), (3) Itileu~al Rate ofRet11rt1, 
dan (4) B/C Ratio atau Profitability It~dex (PI). Sementara itu untuk melihat 
kepekaan kelayakan pabrik fatty acid digunakan analisis kepekaan atau simulasi 
dengan variabel yang dianggap mempengaruhi arus kas adalah kenaikan tingkat 
pengembalian suku bunga investasi dan kenaikan biaya produksi karena inflasi. 
Selain itu juga dilakukan analisa rasio rentabilitas untuk melihat kemampuan 
menghasilkan laba dari proyek tersebut. 

Sementara itu dalam analisa struktur modal akan diamati bagaimana jika 
biaya pembangunan dibiayai sebanyakj60% dari 'pinjaman kepada pihak Bank 
Pemerintah dan seluruh modal kerja dibiayai dari pinjaman dengan tingkat suku 
bunga pinjaman US $ sesuai dengan yang ada pada bank pemerintah per 1 Juli 
2001. Pada analisa ini kita akan menghitung IRR yang kemudian dibandingkan 
dengan WACC yang diperoleh. NPV selanjutnya dihitung dengan menggunakan 
discorlilt rate sebesar nilai WACC. Selain itu kita juga akan menghitung ROE, 
ROI, BEP dari proyek ini, nilai DOL dan berapa % tingkat penjualan boleh turun 
agar perusahaan tidak rugi. 

Pengolahan data-data untuk analisis menggunakan program microsofi 
excel. Pada penelitian ini juga akan diterapkan beberapa asumsi antara lain: 
tingkat suku bunga pinjaman, nilai tukar rupiah terhadap US$, umur proyek, 
tingkat efisiensi pabrik, jangka waktu piutang dagang dan hutang dagang, dan 
lain-lain. 

Evaluasi studi kelayakan proyek pembangunan pabrik fatty acid mencakup 
aspek-aspek (1) Pasar (2) Teknologi (3) Bahan Baku (4) Manajemen Operasional 
(5) Kebijakan Pemerintah (6) Finansial. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis, 
maka proyek fatty acid ini dikatakan layak, dimana hasil penelitian yang diperoleh 
adalah sebagai berikut : 
1. Potensi pasar fatty acid baik dunia maupun dalam negeri cukup besar sehingga 

peluang untuk mengembangkan industri fatty acid di Indonesia dengan 
teknologi yang ada pada saat ini cukup besar apalagi didukung dengan 



ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah (terutama CPO) yang ada di 
dalam negeri. 

2. Analisis kriteria investasi yang dilakukan pada pembangunan pabrik fatty acid 
pada lei~erage 0% memperoleh hasil sebagai berikut; IRR : 22,2% ; NPV : 
US$62.350.000; PI : 3,02 ; Payback : 5 tahun 2 bulan ; dan ROI =ROE : 33% 
dan persentase penjualan yang boleh turun tidak lebih dari 84,703%. 

3. Perubahan faktor tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik modal relatif 
tidak terlalu sensitif terhadap kriteria investasi yang dihasilkan jika 
dibandingkan dengan adanya perubahan inflasi. 

4 Mernasuki industri fatty acid bagi PT. Fajar Utama berarti akan memberikan 
keuntungan tambahan bagi perusahaan karena akan meningkatkan arus kas 
perusahaan. 

Perubahan pada struktur modal dalam pembiayaan proyek dengan 
perbandingan debt to equity 60 : 40 menghasilkan: (1) NPV ( pada i = 9,04%) 
sebesar US$ 62.889.000, (2) Payback 5 tahun 11 bulan dan (3) Persentase 
penjualan yang boleh turun yakni tidak lebih dari 80,85129%. 

Beberapa saran yang perlu diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini 
adalah : (1) PT. Fajar Utama sebaiknya melakukan kontrak ke ja  maupun k e j a  
sama dengan pabrik penghasil bahan baku utama (CPO) , (2) PT. Fajar Utama 
sebaiknya melakukan kontrak k e j a  maupun ke ja  sama dengan industri pengguna 
fatty acid, (3) PT. Fajar Utama sebelum memutuskan membangun pabrik fat@ 
acid hendaknya selalu terlebih dahulu memantau perkembangan perubahan suku 
bunga investasi dari bank yang akan memberikan pinjaman, (4) PT. Fajar Utama 
perlu merekrut SDM pang berpengalaman di bidang agribisnis. 
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