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Sektor agribisnis dan agroindustri telah terbukti menjadi katup pengaman 
dan penyelamat bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis. Komoditi kelapa 
sawit merupakan salah satu komoditi yang penting bagi bangsa Indonesia jika 
ditinjau dari segi devisa yang dihasilkan (nilai ekspor minyak sawit pada tahun 
1999 mencapai US$ 1,46 milyar) maupun bagi pemenuhan kebutuhan minyak 
nabati di dalam negeri. Peluang pasar minyak kelapa sawit sangat besar di pasar 
dalam negeri dan dunia. 

Propinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit rakyat * seluas 380.000 Ha. 
Kasus yang sering timbul selama ini di Riau, dikala tanaman sawit kebun rakyat 
memasuki usia produktif, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang ada 
umurnnya telah dalam kondisifirll capacity. Hal ini mengakibatkan rt 20.000 Ton 
TBS/Hari dari kebun kelapa sawit rakyatlplasma di Riau tidak tertampung oleh 
PKS yang ada. Hal yang sering terjadi produksi TBS kebun rakyat ini akan 
dibiarkan membusuk terbuang sia-sia karena tidak tersalurkan penjualannya atau 
petani tidak ingin menjual dengan harga murah. Sementara itu keuntungan hanya 
dinikmati oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) I Perseroan Terbatas Perkebunan 
Nusantara (PTPN) pemilik PKS, berupa nilai tambah penjualan hasil olahan TBS 
(Tandan Buah Segar) menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil 
PKO). 

Berdasarkan realita yang dihadapi oleh rakyat pekebun kelapa sawit, 
khususnya di daerah Riau yang saat ini kekurangan PKS, maka PT. Kurnia 
Pratama memandang perlu mempertimbangkan dan merealisasikan pelaksanaan 
dalam waktu dekat mengenai rencana pendirian pabrik kelapa sawit di propinsi 
Riau dengan mengikutsertakan di dalarnnya Pemda Riau dan beberapa KUD di 
Riau. 

Pembangunan pabrik minyak kelapa sawit memerlukan berbagai sumber 
daya termasuk juga dana dalam jumlah yang besar, oleh karena itu perlu 
penelitian dan pengkajian yang seksama dan sistematis terutama dari segi 
finansial sebelum terlanjur menanam modal untuk implementasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: (1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kelayakan proyek 
pembangunan pabrik kelapa sawit ? (2) Berapa besar biaya investasi yang 
dibutuhkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit ? (3) Apakah proyek 
pembangunan pabrik kelapa sawit yang akan dibangun layak atau tidak secara 
finansial ? (4) Bagaimana kondisi posisi struktur modal jika proyek sebagian 
dibiayai dari pinjaman dan berapa besar pengaruhnya terhadap kelayakan proyek? 
(5) Bagaimana sumbangan pembangunan pabrik kelapa sawit terhadap 
keuntungan perusahaan dan pihak-pihak lain yang terlibat ? 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan 
bahwa tujuan penelitian adalah : (1) Menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kelayakan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit (2) 



Menyajikan rencana pembangunan, pembiayaan dan penghasilan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hal pembangunan pabrik kelapa sawit (3) 
Menghitung berbagai kemungkinan pengaruh perubahan berbagai faktor terhadap 
kelayakan investasi pembangunan pabrik kelapa sawit (4) Memberikan 
masukan/rekomendasi kepada perusahaan dalam rangka implementasi keinginan 
perusahaan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit (5) Mengkaji struktur modal 
jika proyek sebagian dibiayai dari pinjaman dan berapa besar pengaruhnya 
terhadap kelayakan proyek (6) Mengkaji sejauh mana sumbangan pembangunan 
pabrik kelapa sawit memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Penelitian dilakukan di PT. Kumia Pratama yang merupakan perusahaan 
berbentuk BUMN yang berlokasi di Jakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Juni- 
Juli 2001. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada PT. Kumia 
Pratama. 

Data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
antara lain : visi dan misi serta tujuan perusahaan, laporan tahunan keuangan PT. 
Kurnia Pratama tahun 2000, rincian biaya investasi pabrik kelapa sawit (contoh 
tanah, peralatan pabrik, service, tenaga keja, dan lain-lain), suku bunga pinjaman 
dan deposito, harga bahan baku (TBS), harga jual produk (CPO dan KPO), luas 
areal tanaman kelapa sawit di Riau, biaya operasional tiap tahun atau modal keja, 
dan sebagainya. Identifikasi terhadap data sekunder yang berhubungan dengan 
penelitian ini menghasilkan antara lain data produksi komoditi kelapa sawit, luas 
lahan areal tanaman kelapa sawit di Indonesia, data produksi CPO dan KPO di 
tingkat dunia dan Indonesia; data konsumsi CPO dan KPO tingkat dunia dan 
Indonesia, data eksport dan import CPO dan KPO Indonesia, dan lain-lain. 

Pengkajian aspek pasar menggunakan metode peramalan kuantitatif dan 
persentase pertumbuhan per tahun untuk mendapatkan data estimasi selama umur 
proyek. Jenis metode peramalan kuantitatif yang digunakan menggunakan metode 
trend analysis linear dan quadratic. 

Perincian biaya tetap investasi yang diperoleh dari PT. Kurnia Pratama 
disesuaikan dengan teknologi dan kapasitas pabrik yang akan dibangun (contoh 
data biaya peralatan, tanah dan bangunan, perijinan, tenaga keja, service dan 
fasilitas pendukung lainnya) bersama-sama dengan data suku bunga pinjaman 
yang berlaku pada saat ini dan modal keja yang dibutuhkan digabung menjadi 
satu laporan yang bernarna laporan data total investasi. 

Selanjutnya berdasarkan data-data yang ada dibuatlah laporan perhitungan 
rugi laba, cashflow dan neraca selama kisaran waktu umur teknis pabrik. Tingkat 
pengembalian (i) yang digunakan disesuaikan dengan tingkat suku bunga kredit 
investasi pada bank pemerintah pada tahun 2001. 

Analisis kriteria investasi proyek dilakukan dengan metode : Payback 
periods, Net present i~alue, Internal rate of return, Profiiabilty index, dan Break 
even point. 

Analisis sensitivitas dilakukan pada cashflow, income statement, dun 
balnnce sheet yang telah dibuat selama umur proyek, dalam ha1 ini variabel yang 
dirubah-rubah untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap hasil yang 
diharapkan adalah harga jual CPO di pasaran dan perubahan persentase kapasitas 
mesin pabrik terpasang. Kemudian selanjutnya melakukan analisis rasio. 

Selain itu dalam pengolahan dan analisis data ini ada diterapkan beberapa 
asumsi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar, umur proyek, 



tingkat efisiensi pabrik dan waktu kerja, jangka waktu account receivable dan 
account payable, tingkat inflasi dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini. Khusus untuk penentuan harga beli TBS dari petani didasarkan pada SK 
Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 627lkpts-11/98 yang berisi tentang 
Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit 
Produksi Petani. 

Studi kelayakan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit terpusat 
pada empat kajian aspek utama yaitu: (1) Pasar barang atau jasa yang akan 
dihasilkan, (2) Produksi, teknis dan teknologi, (3) Manajemen dan sumberdaya 
manusia (4) Aspek finansial dan ekonomi. Dimana berdasarkan hasil dan analisa 
yang telah dilakukan penulis maka pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit 
ini dinyatakan layak. 

Peluang pasar sangat besar karena besarnya kebutuhan (demand) CPO dan 
KPO yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun baik tingkat dunia 
maupun di dalam negeri sementara peningkatan snpply yang ada belum begitu 
besar. 

Kapasitas pabrik yang dibangun yakni 30 ton TBSIjam disesuaikan dengan 
ketersediaan bahan baku dan jumlah modal yang tersedia. Pabrik direncanakan 
dibangun di daerah Kabupaten Kampar, Riau. 

Dalam mengelola dan mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit 
diperlukan sumber daya manusia dengan kaulitas dan kualifikasi tertentu terutama 
untuk level top management dan posisiljabatan yang penting. 

Anggaran investasi awal yang dibutuhkan untuk membangun dan 
mengoperasikan proyek yakni Rp 257.484.485.000,- (Rp 70.853.814,- untukfixed 
assets dan Rp 186.630.671 untuk working capital) dimana direncanakan sumber 
pembiayaan berasal dari beberapa pihak yakni PT. Kurnia Pratama, KUD, Pemda 
Riau (BUMD) dan pinjaman dari Bank Pemerintah. Pada kondisi tanpa pinjaman 
diperoleh hasil analisis kriteria investasi sebagai berikut : (1) NPV = Rp 
81.997.012,000,- (2) IRR = 23,1% (3) PI = 1,37 (4) Payback = 6 Tahun 8 Bulan 
sementara ROE = ROI = 4,66. Pada kondisi pembiayaan proyek dengan pinjaman 
hasil yang diperoleh : (1) NPV = 173.052.681.000,- (2) IRR = 23,1% (3) PI = 1,77 
(4) Payback = 8 Tahun 6 Bulan (5) ROI = 435  dan ROE = 32 sementara BEP 
proyek diperoleh pada saat TR = Rp 2.422.647.499.000,- dan batas persentase 
penjualan yang boleh turun tidak lebih dari 81,35%. 

Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan ternyata perubahan 
kenaikan harga jual CPO dan Kernel baik domestik maupun luar negeri menjadi 
hanya 10% setiap tahunnya menyebabkan proyek menjadi tidak layak secara 
finansial. Sementara itu perubahan kapasitas pabrik menjadi 21 ton TBSIjarn 
masih memungkinkan proyek layak untuk dilaksanakan. 

Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit ini memberikan manfaat 
bagi petani (hasil panen petani ataupun TBS yang tidak tertampung sudah bisa 
dikurangi, tambahan income, lapangan kerja baru), PT. Kurnia Pratama 
(keuntungan finansial, peluang kerjasama lebih lanjut, secara tidak langsung 
menjalankan tanggung jawab sosialnya) dan Pemda RiauJBUMD (keuntungan 
finansial, mengatasi masalah TBS yang terbuang, mengurangi pengangguran, 
peluang ke rja sama lebih lanjut). 

Beberapa saran yang penting menurut penulis berkaitan dengan hasil 
penelitian ini : (1) PT. Kunia Pratama sebaiknya melakukan kontrak kerja maupun 



keja  sama dengan industri pengguna CPO dan Kernel (2) Konsep perjanjian 
antara PT. Kurnia Pratama, KUD dan PemdaBUMD yang dibuat di hadapan 
notaris hendaknya dikaji lebih teliti (3) Sebelum memutuskan membangun pabrik 
pengolahan kelapa sawit hendaknya selalu terlebih dahulu memantau 
perkembangan perubahan suku bunga investasi dari bank dan mendata 
perkembangan harga jual dan potensi permintaan pasar akan CPO dan Kernel (4) 
Pada tahap-tahap awal hendaknya merekrut SDM yang berpengalaman di bidang 
agribisnis terutama untuk level top nlanngement dan posisiljabatan yang urgent. 
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