
A. Latar Belakang 

Badai krisis ekonomi moneter yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 

menyebabkan berbagai penderitaan bagi kalangan yang kena imbas langsung dari 

bencana tersebut. Namun demikian, dibalik bencana tersebut sektor agribisnis 

dan agroindustri telah terbukti menjadi katup pengaman dan penyelamat bagi 

perekonomian Indonesia. Bukan hanya menyediakan bahan makanan saja, tetapi 

megasektor agribisnis telah menyumbang devisa negara dengan nilai ekspor yang 

dilakukannya dan berhasil menyerap tenaga kerja yang banyak sebagai salah satu 

solusi dari meningkatnya jumlah sektor karyawan yang terkena PHK (Pemutusan 

Hubungan Ke rja). . 
Menurut Ismail (2000) 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, 

ha1 ini disebabkan banyaknya kegunaan yang dapat dihasilkan dari minyak kelapa 

sawit dan turunannya, terutama untuk industri minyak goreng. Konsumsi minyak 

kelapa sawit domestik dan dunia sangat besar dimana pada tahun 1996 masing- 

masing mencapai 2.932.700 ton dan 15.492.400 ton. 

Menurut Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan (1998) 

Indonesia memiliki areal tanaman kelapa sawit seluas f 2,6 juta ha dengan 

produksi f 5,9 juta ton minyak sawit pada tahun 1998. Propinsi Riau sendiri 

memiliki kebun kelapa sawit rakyat t seluas 380.000 Ha. Kasus yang sering 

timbul selama ini di Riau, diiala tanaman sawit kebun rakyat memasuki usia 



produktif, pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada umumnya telah dalam kondisi 

full capacity. Hal ini mengakibatkan + 20.000 Ton TBSJHari dari kebun kelapa 

sawit rakyatlplasma di Riau tidak tertampung oleh PKS yang ada. Bila kondisi ini 

tidak segera diatasi sementara luas kebun rakyat produktif secara berangsur masih 

terus bertambah maka akan terjadi akumulasi Tandan Buah Segar (TBS) dalam 

jumlah besar yang semakin sulit penanganannya. Sesuatu yang sangat mungkin, 

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 (PTF'N) pemilik pabrik 

pengolahan kelapa sawit, berupa nilai tambah penjualan hasil olahan TBS menjadi 

Crude Palnr Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO). 

Berdasarkan realita yang dihadapi oleh rakyat pekebun kelapa sawit, 

khususnya di daerah Riau yang saat ini kekurangan pabrik pengolahan kelapa 

sawit, maka PT. Kumia Pratama memandang perlu mempertimbangkan dan 

merealisasikan pelaksanaan dalam waktu dekat mengenai rencana pendirian 

pabrik pengolahan kelapa sawit di propinsi Riau dengan mengikutsertakan di 

dalamnya keterlibatan Pemda Riau dan beberapa KUD di Riau. 

Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit memerlukan berbagai 

sumber daya termasuk juga dana dalam jumlah yang besar, oleh karena itu perlu 

penelitian dan pengkajian yang seksama dan sistematis temtama dari segi 

finansial sebelum terlanjur menanam modal untuk implementasi. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dimmuskan permasalahan 

sebagai berikut: 



1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kelayakan proyek pembangunan 

pabrik pengolahan kelapa sawit secara umum dan finansial khususnya ? 

2. Berapa besar biaya (anggaran) investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan 

pabrik pengolahan kelapa sawit oleh PT. Kurnia Pratama ? 

3. Apakah proyek pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit yang akan 

dibangun PT. Kurnia Pratama itu layak 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 pengolahan kelapa sawit 

terhadap keuntungan perusahaan dan pihak-pihak lain yang terlibat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan 

bahwa tujuan penelitian adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan proyek 

pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit secara umum dan finansial 

khususnya. 

2. Menyajikan rencana pembangunan, pembiayaan dan penghasilan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam ha1 pembangunan pabrik pengolahan kelapa 

sawit. 

3.  Menghitung berbagai kemungkinan pengaruh perubahan berbagai faktor 

terhadap kelayakan investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit. 



4. Memberikan masukan/rekomendasi kepada perusahaan dalam rangka 

implementasi keinginan perusahaan untuk pembangunan pabrik pengolahan 

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 pengolahan kelapa 

sawit memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

kelayakan proyek yang akan dibangun PT. Kumia Pratama secara umum dan 

khususnya finansial sehingga dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi 

pihak PT. Kurnia Pratama untuk menetapkan kebijakan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah menganalisis kelayakan Proyek 

Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Riau oleh PT. Kurnia Pratama 

U 
secara umum dan khususnya finansial serta faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. 




