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Setelah terjadi krisis ekonomi dan moneter di Indonesia sejak 1997, 

ekonomi nasional mengalami kejatuhan, terutama di sektor riil. Namun 
dalam sektor pertanian, agribisnis dan agroindustri malah memperlihatkan 
ketahanan. Industri yang melakukan pengolahan hasil pertanian menjadi 
produk makanan jadi, termasuk diantara yang bertahan dan bahkan mulai 
menunjukkan kenaikan dalam volume dan nilai penjualan. 

Pabrik Kecap Zebra adalah salah satu produsen yang mengolah hasil 
pertanian yaitu kedelai hitam menjadi produk makanan jadi, yaitu Kecap. 
Perusahaan didirikan tahun 1945, telah cukup dikenal di kota Bogor dan 
sekitarnya, serta mempunyai konsumen yang fanatik, terutama kalangan 
orang tua yang sudah tinggal lama di Bogor. Proses produksi dilaksanakan 
melalui fermentasi murni dari kedelai hitam tanpa menggunakan bahan 
pengawet dalam proses fermentasinya. Daerah pemasaran hasil produksi 
adalah di kota dan kabupaten Bogor, Sukabumi, Pandeglang dan Jakarta. 
Pangsa pasar kecap Zebra cukup baik untuk penjualan kecap hasil produksi 
kota Bogor, yaitu 92,3 % untuk tahun 2000. 

Penjualan dilakukan melalui distributor, yang selama ini berjalan 
dengan baik. Volume penjualan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 
Dalam mengantisipasi meningkatnya volume penjualan, kemudian kapasitas 
peralatan sudah mengalami full capacity, Pabrik Kecap Zebra merencanakan 
untuk melakukan investasi dengan membeli tambahan peralatan untuk 
menambah kapasitas produksi dan memperluas bangunan untuk 
menempatkan peralatan tersebut. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini dapat dirumuskan : 
Berapa besarnya investasi tambahan untuk perluasan usaha dan dalam 
jangka waktu berapa lama pengembalian investasi tersebut (Payback 
Period). Kemudia berapa nilai yang diperoleh setelah investasinya kembali 
(Net Present Value). 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah tersebut, maka 
penelitian dilakukan dengan tujuan untuk : 
1. Menganalisis manajemen produksi dan keuangan perusahaan. 
2. Menganalisis kelayakan perluasan usaha perusahaan. 
3. Memberikan rekomendasi investasi perluasan usaha apa yang akan 

dilakukan. 
Penelitian didasarkan terutama pada kondisi perusahan saat ini ditinjau 

dari internal, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) 
perusahaan,  serta kondisi eksternal, yaitu peluang (opportunity) dan 
ancaman (threat), sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan serta apa yang menjadi peluang dan ancaman terhadap 
perusahaan. Kondisi perusahaan dianalisa juga bagaimana kinerja 



 

keuangannya dalam 4 (empat) tahun terakhir, apakah menunjukkan kinerja 
yang baik, sehingga layak untuk melakukan investasi. 

Berdasarkan data penjualan 3 (tiga) tahun terakhir dibuat peramalan 
penjualan dengan menggunakan program minitab dengan metode Winter, 
sehingga didapat prediksi penjualan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. 
Penelitian juga dilakukan pada kelayakan investasi tambahan kapasitas 
produksi yang diterapkan pada prediksi penjualan. Penerimaan penjualan 
didapat dengan menggunakan Master Budget selama 4 (empat) tahun ke 
depan. Untuk membuat analisis kelayakan investasi, perlu ditinjau dari : (1) 
Arus Kas (cash flow), (2) Nilai yang diperoleh setelah investasi kembali 
(Net Present Value), (3) Tingkat Pengembalian Rata-rata (Average Rate of 
Return), (4) Tingkat Pengembalian Internal (Internal Rate of Return), (5) 
Periode Pengembalian (Payback Period) dan (6) Tingkat Keuntungan 
(Profitability Index). 

Metode penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa 
pakar manajemen dan manajemen perusahaan, untuk membuat analisis 
internal dan eksternal. Membuat analisa laporan keuangan dengan analisa 
common size neraca dan laporan laba rugi, sehingga dapat dinilai kinerja 
keuangan. Dibuat juga rasio-rasio keuangan seperti (1) Liquidity Ratios, 
yaitu untuk mengukur sampai dimana kemampuan perusahaan dalam 
mengembalikan kewajiban jangka pendek, (2) Leverage Ratios, yaitu untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jangka 
panjangnya, (3) Activity Ratios, yaitu untuk melihat bagaimana perusahaan 
mendayagunakan peralatannya, (4) Profitability Ratios (Rasio pengukuran 
laba) dan (5) Growth Ratios (Rasio Pertumbuhan). 

Hasil analisis faktor internal perusahaan menghasilkan kekuatan-
kekuatan dalam (1) Harga lebih rendah dari pesaing yang sekelas, (2) 
Distribusi pemasaran baik, (3) Manajemen Produksi baik, (4) Manajemen 
Sumber Daya Manusia baik, (5) Bahan baku mudah didapat. Hasil analisis 
faktor eksternal menghasilkan peluang-peluang (1) Pemasok mudah didapat, 
(2) Produk mudah diterima konsumen, (3) Tenaga kerja mudah didapat, (4) 
Mempunyai pelanggan fanatik, (5) Lingkungan mendapat manfaat, (6) 
Penduduk bertambah, konsumen meningkat dan (7) Kebijakan Pemerintah 
mendukung. Sedangkan ancaman-ancamannya adalah (1) Pemain baru 
mudah masuk ke Industri, (2) Konsumen mudah beralih ke produk lain  
(pengganti) (3) Karena inflasi, daya beli menurun dan (4) Pemain besar 
berskala nasional.  

Analisis laporan keuangan, yaitu analisis common size neraca pada 
umumnya menunjukkan kinerja yang baik, hanya pada pengelolaan 
persediaan perlu penanganan yang lebih baik, karena perbandingannya tiap 
tahun tidak stabil. Modal sudah tidak tergantung kepada pinjaman Bank. 
Analisis common size laporan laba rugi, menunjukkan angka perbandingan 
yang baik serta keuntungan yang stabil dan berada pada posisi sekitar 20 %. 

Analisis Rasio Keuangan dilakukan untuk melihat kinerja keuangan 
dan trendnya selama 4 (empat) tahun. Rasio Liquiditas cukup baik dan 
perkembangan setiap tahun bertambah baik, sehingga perusahaan mudah 
untuk membuat hutang jangka pendek yang baru, bila diperlukan. Rasio 
Leverage juga baik, perbandingan modal lebih besar dari hutang dan 



 

trendnya juga semakin membaik, sehingga ditahun terakhir bahkan tidak 
punya hutang jangka panjang. Rasio aktifitas yaitu perbandingan yang 
digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendaya 
gunakan aktivanya. Hasilnya pada umumnya cukup baik dan terus membaik 
setiap tahunnya. Rasio pengukurana laba, baik laba kotor maupun laba 
bersih menunjukkan angka yang stabil. Laba kotor (Gross Profit Margin) 
menunjukkan angka tetap sekitar 40 % , laba sebelum bunga dan pajak 
(Operating Profit Margin) menunjukkan angka tetap sekitar 29 % dan laba 
bersih (Net Profit Margin) menunjukkan angka yang tetap pada kisaran 20 
%. Return on Investment juga semakin baik, dari 34 % tahun 1997 manjadi 
54 % tahun 2000. Rasio Pertumbuhan menunjukkan angka yang positip, jadi 
analisa rasio-rasio keuangan menunjukkan perbandingan yang baik. 

Dengan melakukan investasi penambahan peralatan dan perluasan 
bangunan untuk penambahan kapasitas produksi senilai Rp 200.000.000,00 
dan hasil peramalan penjualan untuk tahun 2001 sampai 2004 maka dibuat 
Master Budget untuk mengetahui rencana penjualan dan operasional proyek 
pada tambahan kapasitas tersebut. Maka dibuatlah cash flow untuk tahun 
2001 sampai 2004. Kemudian dengan asumsi discount factor sebesar 18 %, 
harga pembelian dan penjualan tetap, lalu menggunakan program aplikasi 
excel dalam manajemen keuangan, maka didapat Payback Period sebesar 
2,06 atau lamanya pengembalian modal investasi selama 2 tahun 21 hari. 
Sedangkan Average Rate of Return sebesar 50,41 % atau tingkat 
pengembalian investasi pada proyek ini rata-rata 50,41 %. 
Internal Rate of Return didapat 58 % berarti tingkat keuntungan internal 
proyek adalah sebesar 58 %.  
Net Present Value didapat sebesar Rp 277.733.702 , atau nilai cash flow 
pada akhir tahun 2004 adalah sebesar positip Rp 277.733.702, berarti proyek 
menguntungkan. 
Profitability index sebesar 2,39 berarti proyek ini akan menguntungkan 
karena nilainya diatas 1. 

Penelitian juga dilakukan dengan analisis sensitivitas, dengan 
membuat Master Budget pada peramalan batas bawah metode Winter 
dengan asumsi-asumsi yang sama, ternyata didapatkan Payback Period 
sebesar 2,48 atau lamanya pengembalian modal investasi selama 2 tahun 5 
bulan dan 21 hari. Sedangkan Average Rate of Return sebesar 22,91% atau 
tingkat pengembalian investasi pada proyek ini rata-rata 22,91%. 
Internal Rate of Return didapat 34 % berarti tingkat keuntungan internal 
proyek adalah sebesar 34 %.  
Net Present Value didapat sebesar Rp 87.163.251 , atau nilai cash flow pada 
akhir tahun 2004 adalah sebesar positip Rp 87.163.251 , berarti proyek 
masih mendapat untung. 
Profitability index sebesar 1,44 berarti proyek ini layak dilaksanakan karena 
nilainya diatas 1. 

Berdasarkan analisa dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut :  
1. Manajemen produksi dilaksanakan dengan cukup baik, dan kualitas 

produk sudah baik, setara dengan produk berskala nasional. Manajemen 



 

keuangan cukup baik. Rasio-rasio keuangan cukup baik, laba bersih 
perusahaan berada pada rasio yang tetap sebesar 20 %. 

2. Dari hasil analisis investasi tambahan usaha senilai Rp.200.000.000,00 
didapat Payback Period selama 2 tahun 21 hari, Average Rate of Return 
sebesar 50,41 %, Internal Rate of Return sebesar 58 %, Net Present 
Value Rp.277.733.702 dan Profitability Index 2,39 yang berarti proyek 
ini menguntungkan.  

3. Rekomendasi kepada perusahaan adalah melakukan investasi tambahan 
sebesar Rp 200.000.000 untuk menambah peralatan dan memperluas 
bangunan. Selain melakukan investasi tambahan, perusahaan juga harus 
menerapkan strategi internal dan eksternal. Untuk  strategi internal : (1) 
Melakukan analisa pelanggan, (2) Memperbaiki  kemasan dengan yang 
lebih menarik dan (3) Kerja sama dengan Badan Litbang atau Perguruan 
Tinggi untuk Riset dan Pengembangan. Untuk strategi eksternal : (1) 
Mempertahankan harga jual tetap berada di bawah pesaing, (2) 
Meningkatkan promosi penjualan. 
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