
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki areal tanaman kelapa terluas di dunia, yaitu mencapai 

3,7 juta hektar atau sekitar 31,4% luas areal tanaman kelapa dunia. Produksi 

kelapa Indonesia mencapai 12,915 milyar butir per tahun nomor dua setelah India 

yang memiliki produksi kelapa sebanyak 12,988 milyar butir. Selain itu juga 

Indonesia memiliki areal tanaman kelapa sawit yang cukup luas yaitu k 3.675 ribu 

ha dengan produksi + 5.006 ribu ton kelapa sawit pada tahun 1998 (Ismail, 2000). 

Produk utama dari pabrik kelapa sawit adalah CPO (Crzrde Pain? Oil) dan 

KPO (Kernel Paln7 Oil), sedangkan dari kelapa juga bisa dihasilkan minyak 

kelapa. Dari CPO, KPO dan minyak kelapa ini dapat dihasilkan olekimia dasar 

yang diperoleh dari asam lemak melalui proses pemecahan rantai (splittiiig) dan 

dari metil ester lemak melalui proses t r m e s t e r ~ ~ k a s i .  Dari kedua produk antara 

tersebut (asam lemak atau metil ester lemak) dapat dihasilkan sekurang- 

kurangnya 9 produk, yaitu sabun, alkohol lemak, amida lemak, amina ester, 

alkohol sulfat, ester lemak, alkohol ektosilat, alkohol lemak ektoksi sulfat f$atty 

acid ethoxy mlfateslAES) dan nfetil ester sulfonat (MES). Produk-produk turunan 

yang lebih lanjut yang dapat diproduksi adalah sabun batangan, detergen, 

shampoo, senyawa pelunak (soflener), kosmetik, serta berbagai aditif untuk 

plastik, karet dan minyak pelumas (Miyawaki, 1988 dflkinf Gumbira- Said, 2001). 

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. Malaysia 



telah mampu mengkomersialkan lebih dari 50 produk turunan minyak kelapa 

sawit dan menggaet devisa dalam jumlah yang besar, Indonesia ternyata baru 

mampu menghasilkan beberapa olekimia dasar, itu pun dalam jumlah % 

(presentase) yang kecil padahal kebutuhan industri akan olekimia dasar lumayan 

besar baik domestik maupun mancanegara (PORIM dalnn? Gumbira- Said, 2001). 

Komposisi konversi CPO ke berbagai produk hilir pada tahun 1998 adalah 

minyak (76,7%), margarin (9,2%), sabun dan detergen (1 1,4%), 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 nrrfactant). 

Sebelum membuat keputusan untuk membangun sebuah proyek tertentu 

maka dibutuhkan suatu pengkajian kelayakan suatu usul proyek terlebih dahulu. 

Hal ini penting agar setelah proyek diterima dan dilaksanakan betul-betul dapat 

mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan, jangan sampai setelah proyek 

dibangun dan dioperasikan ternyata hasilnya jauh dari harapan. 

Pengkajian kelayakan proyek secara finasial merupakan salah satu ha1 

yang penting untuk dilakukan selain aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

teknologis, aspek manajemen operasi proyek, dan aspek ekonomi (Sutojo, 1996). 

Masalah yang hendak diteliti dalam aspek finasial maupun ekonomi tidak lain 

adalah masalah keuntungan, sebab pada laporan keuangan yang menunjukkan 

keuntungan biasanya arus kas (cashflow) dalam kondisi sehat. Dalam evaluasi 



aspek keuangan juga akan dihitung perkiraan jumlah dana yang diperlukan baik 

untuk pengadaan harta tetap proyek maupun kebutuhan dana modal kerja awal. 

Disamping itu, juga dipelajari struktur pembiayaan yang bagaimana yang paling 

menguntungkan, sumber dana modal yang digunakan, berapa bagian dari jumlah 

kebutuhan dana itu yang wajar untuk dibiayai dengan pinjaman dari pihak ketiga 

serta dari mana sumbernya dan berapa besarnya (Sutojo, 1996). 

B. Perumusan Masalah 

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. Begitu juga dengan 

PT. Fajar Utama sebelum memutuskan untukmendirikan pabrik faity acid maka 

terlebih dahulu hendaknya melakukan studi kelayakan finansial. 

Berdasarkan identifikasi pennasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

pennasalahan 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 kelayakan pengusahaan pembuatan fatty acid 

akibat pembahan inflasi, tingkat pengembalian yang diinginkan 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 perusahaan) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan 

tujuan penelitian adalah : 

1. Mengkaji kondisi perusahaan saat ini (sumber daya keuangan yang 

dimilikinya), industri fm/y acid dan faktor lainnya yang berhubungan dengan 

produksi fatfy acid. 

2. Menganalisa kelayakan pengusahaan pembuatan fatty acid ditinjau dari aspek 

finansialnya. 

3. Mengk4i dan menguji dengan analisis kepekaan pengusahaan pembuatan 

pabrik fatly 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. 



D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji analisis kelayakan finansial 

dan kepekaan dari pendirian pabrik fatty acid oleh PT. Fajar Utama 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak pemsahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk 

membangun pabrik fatty acid. 




