
 

I . PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Terjadinya krisis ekonomi dan moneter  yang melanda Indonesia 

sejak Juli 1997, mempunyai dampak bola salju bagi terjadinya berbagai 

permasalahan lain dalam bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik. 

Keterpurukan ekonomi nasional, selain menyebabkan meningkatnya 

jumlah pemutusan  hubungan kerja, juga telah memberikan dampak 

negatif bagi meningkatnya jumlah penderita kekurangan protein, kalori 

dan gizi. (Gumbira Sa’id, 1999).  Namun demikian , dampak krisis 

ekonomi dan moneter tidak seluruhnya bernuansa suram, menyedihkan 

dan menyengsarakan, karena dibalik berbagai  kesulitan disektor riil, 

sektor pertanian, agribisnis dan agroindustri ternyata memperlihatkan 

ketahanan yang sangat kokoh (Gumbira Sa’id, 1999). 

Dengan pendekatan Teknologi Pengolahan, bentuk fisik komoditi 

biasanya berubah sama sekali, misalnya ekstraksi minyak dari kelapa atau 

kelapa sawit yang berupa padatan menjadi minyak (cairan), dari daging 

menjadi abon, dendeng, dan lain-lain dari beras ketan menjadi dodol dan 

lain-lain. Pada umumnya pengolahan memerlukan energi panas dan 

membutuhkan berbagai bahan campuran (Gumbira Sa’id, 1999). 

Pabrik Kecap Zebra adalah salah satu pabrik yang mengolah bentuk 

fisik komoditi (kedelai hitam) menjadi bentuk cairan (kecap), dalam 

pengolahannya memerlukan energi panas dan bahan campuran lain. 

Perusahaan Pabrik Kecap Zebra telah cukup lama dikenal di Bogor dan 

sekitarnya, bergerak dalam industri  kecap, cuka, sambal dan jamu. 
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Perusahaan Pabrik Kecap Zebra masih berskala kecil, memasarkan 

produknya di Bogor dan sekitarnya, mengandalkan kepada konsumen 

yang loyal kepada merk dan rasa yang sudah lama. Meskipun demikian, 

volume penjualan kecap merk Zebra setiap tahun terjadi peningkatan, data 

volume penjualan kecap merk Zebra dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Data volume penjualan kecap merk Zebra (dalam lusin botol isi 

600     ml) sejak 1996 sampai dengan 2000. 
 

 
Tahun 

Volume Penjualan 
(dalam lusin botol) 

Kenaikan/ 
Penurunan (%) 

1996 91.165  
1997 92.773 1,76 
1998 86.766 -6,47 
1999 91.061 4,95 
2000 92.269 1,32 

Sumber : Pabrik Kecap Zebra.  

 
Bila diperhatikan pada Tabel 1, terlihat bahwa  ada kenaikan dan ada 

penurunan volume penjualan, tahun 1996 dan 1997 terjadi kenaikan, tahun 

1998 terjadi penurunan dan tahun 1999 terjadi kenaikan lagi. Bila dihitung 

secara rata-rata dari tahun 1996 sampai dengan 2000 terjadi kenaikan 

volume penjualan sebesar 0,8 % per tahun. Walaupun perusahaan belum 

menggunakan manajemen teoritis, atau masih menggunakan cara yang 

tradisional baik dari manajemen pengolahan ataupun manajemen 

penjualan, tapi ada kenaikan volume penjualan.  

Bangunan pabrik yang sekarang beroperasi dibuat tahun 1983, 

kondisi bangunannya sangat sederhana, seperti industri rumahan biasa. 

Padahal bila melihat nilai penjualannya sebenarnya termasuk besar, untuk 

tahun 2000 nilai penjualan mencapai Rp. 4.428.912.000,00.  
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Bila dibandingkan dengan hasil produksi dan penjualan kecap di kota 

Bogor (lihat Tabel 2), pada tahun 2000 kecap yang diproduksi pabrik lain 

di kota Bogor yang hanya mencapai jumlah 92.500 botol. Volume 

penjualan kecap cap Zebra, yang di produksi di Kabupaten Bogor tahun 

2000 mencapai 92.269 lusin botol atau sama dengan 1.107.228 botol. Dari  

data angka-angka ini menunjukkan bahwa untuk kecap yang diproduksi di 

Bogor, kecap cap Zebra mempunyai perbedaan yang cukup tinggi. 

 
   Tabel 2. Perkembangan harga dan volume penjualan (dalam satuan botol) 

kecap merek lain yang diproduksi di kota Bogor. 
 

 No Merk Harga  Th.1996 Th.1997 Th.1998 Th.1999 Th.2000  

     Jual (Rp) (botol) (botol) (botol) (botol) (botol)  
 1 Kidang Mas       3.750      4.000      4.000      4.000       4.000       4.000  
 2 Periangan       3.800      3.500      3.500      3.500       3.500       3.500  
 3 Cap Bemo       3.750    30.000    30.000    30.000     30.000     30.000  
 4 Teratai Sedap N.A.      15.000    15.000     15.000     15.000  
 5 Nutrifood Ind. N.A.          40.000     40.000  

   Jumlah (botol)     37.500    52.500    52.500    92.500    92.500   
 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor     

 

Proses pembuatan kecap di Pabrik Kecap Zebra masih dilakukan 

dengan cara tradisional, murni dari hasil fermentasi kedelai yang melalui 

tahap menjadi kapang dan menjadi koromi, tanpa menggunakan bahan 

kimia dalam mempercepat proses fermentasinya, karena itu kecapnya lebih 

kental dibandingkan dengan kecap yang menggunakan bahan kimia dalam 

proses produksinya. Kemasan kecap yang dijual oleh Pabrik Kecap cap 

Zebra hanya satu macam, menggunakan botol kaca isi 600 cc, belum ada 



 

 

 

4

variasi lain seperti menggunakan kemasan yang lebih modern seperti 

plastik yang siap disajikan di meja makan. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan, ternyata 

Pemilik berkeinginan untuk memperluas usaha dengan peningkatan 

volume penjualan dan perluasan area pemasaran. Dengan kondisi seperti 

ini, akan disusun tesis untuk mencoba meningkatkan performance hasil 

industri dengan cara investasi, atau membuat proyek. 

Membuat usulan investasi dalam kerangka proyek memungkinkan 

untuk memecahkan masalah-masalah organisasi dan administrasi yang 

mungkin dihadapi. Kerangka proyek memungkinkan penekanan terhadap 

susunan administratif jika masalah ini merupakan hal yang lemah dan 

kerangka proyek dapat memberikan gambaran mengenai sensitivitas hasil 

(return) terhadap investasi jika masalah manajerial timbul. Perencanaan 

proyek yang cermat harus membuat masalah-masalah itu lebih jelas seperti 

proyek yang terarah sehingga kesulitan-kesulitan manajerial dapat dibuat 

minimal. Kerangka Proyek memberikan kriteria yang lebih baik bagi para 

manajer dan perencana dalam mengamati (monitoring) kemajuan 

pelaksanaan proyek (Gittinger, 1986). 

Manfaat nyata proyek-proyek pertanian dapat diperoleh dari suatu 

kenaikan nilai produksi atau pengurangan biaya (Gittinger, 1986). Proyek 

yang akan diadakan peneltiannya oleh penulis adalah Pabrik kecap cap 

Zebra, yaitu pabrik yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi 

produk makanan jadi. Pabrik kecap cap Zebra ini berlokasi di Desa 

Cihideung Ilir, Kecapatan Ciampea, Kabupaten Bogor. 
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1.2. Identifikasi Masalah. 

Pangsa pasar produk  kecap cap Zebra untuk Kota Bogor cukup 

tinggi, yaitu diatas 90 % seperti dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 ini 

adalah gabungan dari Tabel 1 dan Tabel 2 yaitu dari penjualan kecap cap 

Zebra dan penjualan produk yang ada di Kota Bogor.  

 
Tabel 3. Perkembangan Pangsa Pasar Kecap cap Zebra di kota Bogor. 

Tahun Penjualan 
Kecap cap 

Zebra (botol) 

Penjualan Kecap 
Produk Lain di 

kota Bogor (botol) 

Pangsa Pasar 
produk kecap cap 

Zebra 
 (%) 

1996 1.093.980 37.500 96,6 % 
1997 1.113.276 52.500 95,5 % 
1998 1.042.192 52.500 95,2 % 
1999 1.092.732 92.500 92,2 % 
2000 1.107.228 92.500 92,3 % 

  

Bila dilihat perkembangan pangsa pasar produk kecap Zebra 

mengalami penurunan, dari 96,6 % pada tahun 1996 menjadi 92,3 % pada 

tahun 2000. Hal ini karena ada produsen baru di kota Bogor yang masuk 

pasar, pada tahun 1997 dan tahun 1999. Untuk lebih jelasnya identifikasi 

masalah dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Hasil produk akhir untuk dijual dikemas dengan kemasan yang 

sederhana, dalam botol kaca dengan penampilan yang sangat 

sederhana. 

2. Pengolahan terdiri dari bahan-bahan murni, tanpa menggunakan 

bahan kimia atau pengawet, sehingga aroma kecapnya lebih terasa 
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dan lebih kental bila dibanding dengan produk yang menggunakan 

bahan kimia.  

3. Penjualan dilakukan melalui distributor yang sudah mempunyai 

jalinan hubungan yang baik. 

4. Meskipun dari pangsa pasar mengalami penurunan, tapi volume 

penjualan rata-rata tiap tahun mengalami kenaikan.  

5. Untuk mengantisipasi kenaikan penjualan, perlu diadakan perluasan 

pabrik dan penambahan investasi pengadaan alat untuk proses 

produksinya. 

 
1.3. Rumusan Masalah. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan saat ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : Berapa besarnya investasi untuk perluasan usaha dan 

dalam jangka waktu berapa lama pengembalian investasi tersebut (Payback 

Period), berapa nilai yang diperoleh setelah investasinya kembali (Net 

Present Value). 

 
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

 Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan untuk 

tujuan : 

1. Menganalisis manajemen produksi dan keuangan yang dilakukan 

perusahaan. 

2. Menganalisis kelayakan perluasan usaha perusahaan. 

3. Memberikan rekomendasi investasi perluasan usaha apa yang akan 

dilakukan, untuk meningkatkan laba perusahaan. 
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