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PT. Kemfarm lndonesia yang tergabung dalam Kemchik's group adalah 
salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri sayur beku 
olahan dengan kapasitas produksi 1.500 ton per tahun. Selama ini perusahaan 
telah berjalan dengan baik, volume penjualan terus meningkat dan kondisi 
keuangannya cukup baik. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah meningkatnya 
persaingan dari negara eksportir lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Cina baik 
dari sisi kuantitas, kualitas dan variasi produk. Ketidakmampuan perusahaan 
dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan persaingan dapat 
menyebabkan hilangnya kesempatan meningkatkan pemasaran serta dapat 
berakibat berpindahnya pembeli yang sudah ada ke perusahaan lain. 

Kapasitas produksi PT. Kemfarm lndonesia saat ini teiah mendekati 
maksimal. Kapasitas yang ada saat ini sebesar 1.500 ton / tahun, sedangkan 
kapasitas terpakai sebesar 1.380 ton Itahun atau sudah mencapai 92%, disisi lain 
saat ini perusahaan baru memproduksi sayuran dalam bentuk goreng dan 
panggang yang dibekukan. Sementara itu permintaan sayur beku olahan saat ini 
terus meningkat baik itu dalam bentuk goreng atau panggang beku dan segar 
yang dibekukan. Oleh karena itu saat ini perusahaan berkeinginan untuk 
melakukan perluasan usaha yakni dengan cara pengembangan usaha dengan 
memproduksi produk sayur dalam bentuk olahan beku dan peningkatan kapasitas 
produksinya sehingga menjadi 3.300 ton per tahun. 

Pengembangan usaha dengan peningkatan kapasitas produksi 
merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi perusahaan. Keputusan 
untuk melakukan investasi atau Capital Budgeting Decision, merupakan 
keputusan yang penting dalam manajemen keuangan, karena besarnya dana 
yang diperlukan untuk investasi sedangkan jumlah permintaan dimasa 
mendatang sulit diduga maka diperlukan suatu evaluasi serta masukan yang 
dapat memberikan gambaran berikut analisisnya. Dari uraian diatas dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
(a) Bagaimana kondisi permintaan dan penjualan sayur beku olahan 

PT. Kemfarm lndonesia dimasa yang akan datang. 
(b) Apakah rencana investasi pengembangan usaha sayur beku olahan layak 

untuk dilaksanakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi 
keuangan perusahaan. 

Tujuan umum penelitian ini adalah menentukan kelayakan investasi 
pengembangan usaha yang dilakukan, dengan melakukan kajian melalui 
kelayakan aspek bisnis yang meliputi aspek pasar dan analisis industri, kajian 
kelayakan aspek teknis dan kelayakan financial. 



Kelayakan aspek bisnis yang meliputi aspek pasar dilakukan dengan 
mengkaji potensi pasar dan persaingan dalam industri sayur olahan serta 
strategi permasaran perusahaan dan perkembangan penjualan dan pangsa 
pasar yang dicapai. Untuk analisis industri digunakan lima kekuatan yang 
mendorong persaingan kompetisi dalam persaingan, ( Porter 1997) yaitu : daya 
tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk subtitusi, ancaman 
pendatang baru dan persaingan antar industri sejenis. 

Kajian kelayakan aspek teknis dilakukan dengan mengkaji proses 
produksi, keseimbangan peralatan produksi, sarana dan prasarana produksi 
dan tenaga produksi. Analisis kelayakan financial yang merupakan muara dari 
kajian kelayakan aspek bisnis dan kajian kelayakan aspek teknis dilakukan 
dengan melakukan analisis kelayakan tambahan investasi yang dinilai melalui 
Net Present Value ( NPV), Internal Rate of Return ( IRR), Profitablity lndeks 
atau B/C ratio dan Payback Period (PBP). Penjualan pada arus kas disusun 
berdasarkan perhitungan hasil proyeksi yang dilakukan secara kuantitatif dengan 
metode time series model dekomposisi, regresi sederhana dan proyeksi atas 
dasar pangsa pasar yang didukung oleh asumsi-asumsi dasar keuangan dan 
investasi. 

Dari hasil kajian atas kelayakan aspek bisnis yang meliputi aspek pasar 
dan analisis industri, pengembangan usaha layak untuk dilaksanakan dengan 
hasil sebagai berikut : 
(1). lndustri sayur olahan beku untuk pasaran ekspor selama beberapa tahun 

terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif sebagai dampak dari 
gejolak ekonomi dengan terjadinya fluktuasi kurs. Khusus untuk ekspor 
sayur beku olahan yang dilakukan PT. Kemfarm lndonesia menunjukkan 
peningkatan. Potensi pasar ekspor khususnya Jepang sebagai negara 
utama tujuan ekspor sayur olahan beku masih terbuka luas dengan 
meningkatnya konsumsi tiap tahun. 

(2) Persaingan dalam industri sayur beku olahan dari dalam negeri ralatif tidak 
ketat, tercatat hanya 8 perusahaan yang bergerak dalam industri ini. 
Persaingan untuk pasar ekspor datang dari negeri Thailand, Vietnam dan 
Cina. Pangsa pasar yang dicapai PT. Kemfarm lndonesia untuk pasar 
Jepang rata-rata mencapai 3,25% dengan trend meningkat. Penjualan dan 
perolehan laba lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. 

(3). Ancaman pendatang baru bagi industri sayur beku olahan untuk pasaran 
ekspor relatif kecil, ha1 ini terutama karena adanya hambatan masuk (entry 
barier) berupa : skala ekonomi ( economic of scale ) yang tidak kecil, 
modal yang relatif besar dan saluran distribusi. 

(4). Barang subtitusi atas pruduk sayur olahan beku yang dihasilkan relatif tidak 
ada karena sifat produk yang unik (rasa,tekstur dan jenis tiap produk tidak 
sama ). Hubungan kemitraan dalam pengadaan bahan baku dan rnasih 
sedikitnva ~roduk tersebut dikonsumsi untuk pasaran lokal mernbuat dava 
tawar Pi. ~ernfarrn lndonesia dengan pemasbk cukup kuat. pelanggandi 
Jepang hanya beberapa perusahaan dengan sisitim job order dengan sistim - 
ini-daya tawar dengan'pelanggan relatif lemah. 



Sedangkan berdasarkan hasil kajian kelayakan aspek teknis , dapat 
disarnpaikan bahwa pengernbangan usaha secara teknis layak untuk 
dilaksanakan, dengan hasil-hasil sebagai berikut : 
(1) Proses produksi relatif sederhana yang diawali dengan sortir bahan baku, 

pencucian pemotongan, pernasakan, pendinginan I pembekuan, 
pengepakan dengan rnenggunakan sistirn "roda berjalan". 

(2) PT. Kernfarrn Indonesia terletak dikawasan industri, sehingga sarana dan 
prasarana produksi tersedia cukup rnernadai. Tenaga produksi yang 
digunakan adalah tenaga terdidik dengan latar belakang sarjana pada level 
manager dan sekolah rnenengah atas untuk operator 

(3) lnvestasi rnesin yang dilakukan pada prinsipnya secara teknis tidak berbeda 
dengan yang lama, sehingga kesulitan pengoperasionalnya dapat di atasi. 

(4) Masih adanya ketidakseirnbangan dalarn peralatan produksi ( bottle neck ) 
pada rnesin quick freezer, dengan kapasitas 800 kgljarn, sedangkan 
kapasitas penggorengan yang rnasih dilakukan rnanual.dapat rnencapai 900 
kgljarn. 

Selanjutnya sebagai rnuara terakhir dari kajian kelayakan bisnis dan 
kelayakan aspek teknis adalah analisis kelayakan financial. Dari analisis 
kelayakan financial yang dilakukan juga disirnpulkan bahwa investasi 
pengernbangan usaha adalah layak I feasible untuk dilaksanakaan dengan hasil- 
hasil sebagai berikut : 
(1) Selarna lirna tahun terakhir kondisi keuangan perusahaan secara 

keseluruhan menunjukkan perturnbuhan yang positif. Kernarnpuan 
perusahaan untuk rnemenuhi kewajiban jangka pendek yang tercerrnin dari 
Current Ratio dan Quick Ratio dari tahun ke tahun menunjukkan 
peningkatan dan cukup likuid. Kernarnpuan perusahaan dalarn 
rnenghasilkan laba dilihat dari sisi Profit Margin dan Return on Equity 
menunjukkan peningkatan dirnana PM dan ROE pada tahun 2001 rnasing- 
masing mencapai 5,42% dan 12,45%. 

(2) Proyeksi arus kas diperoleh berdasarkan asurnsi-asurnsi dan perhitungan 
yang dilakukan. Peramalan penjualan yang digunakan dalarn proyeksi arus 
kas rnenggunakan metode time series model dekornposisi atas volume 
penjualan lima tahun terakhir (lampiran 4) dengan persamaan Y = 
174.241 + 9.304 t dengan R2 sebesar 73,9% dan indeks berturut-turut 
0.8820, 0.9265, 1,0682 dan 1 ,I 233. Sedangkan proyeksi penjualan 
berdasarkan pangsa pasar dengan rnetode regresi sederhana didapatkan 
persarnaan Y = 2,791 1 + 0,167 t dengan R2sebesar 36,6%. Berdasarkan 
dua model tersebut rnaka terlihat bahwa model yang pertarna lebih baik dari 
pada model yang ke dua. Oleh karena itu, untuk analisis selanjutnya 
digunakan model pertama ( time series). 
Berdasarkan proyeksi arus kas rnenunjukkan bahwa tambahan investasi 
sebesar Rp. 6.450 juta yang dibiayai dengan kredit investasi sebesar 
Rp.4.515 juta akan lunas selama 5 tahun yaitu pada tahun 2007 



(3) Perhitungan deferensial investasi pengembangan usaha (incremental 
analysis) dengan tingkat discount factor 14,11% adalah layak I feasible 
dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : 
(a) Net Present Value (NPV) atas tambahan investasi sebesar RP. 
4.224.802 ribu.(b) Internal Rate of Return (IRR) sebesar 32,61%. (c) 
Profitabilty Index atau B/C ratio sebesar 1,66. (d) Payback Period (PBP) 
selama 7 tahun 8 bulan. 

(4) Analisis Sensitivitas yang dilakukan dengan asumsi proyeksi penjualan 
mengalami penurunan yang dihitung atas dasar Mean Absolute Percentage 
Error (MAPPE) atau persentase kesalahan mutlak rata-rata yaitu sebesar 
10% (dibulatkan) menunjukkan hasil bahwa penambahan investasi yang 
dilakukan masih layak dengan menghasilkan NPV positif dan IRR yang lebih 
besar dari free risk premium (sertifikat Bank Indonesia) dan Cost of Capital- 
nya begitu juga apabila biaya naik 5% juga masih layak. Pengembangan 
usaha menjadi tidak layak apabila secara bersamaan penjualan turun 10% 
dan biaya naik 5% (cukup sensitif), namun demikian ha1 ini 
kemungkinannya kecil mengingat biaya penjualan bergerak secara 
proposional dengan penjualan yang dicapai. Sedangkan pengaruh suku 
bunga pinjaman dan SBI dari data selama lima tahun terakhir dapat 
dijelaskan bahwa walapun standar deviasi dari data lima tahun terakhir 
cukup besar mencapai 10% namun hasilnya masih dibawah IRR (kurang 
sensitif). 

(5) Penambahan lnvestasi yang dilakukan berdasarkan perhitungan financial, 
secara umum mempunyai pengaruh positif terhadap kondisi keuangan 
perusahaan seperti total aktiva, likuiditas dan profitabilitas setelah investasi 
semakin membaik. 

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan perusahaan agar tambahan 
investasi dalam upaya pengembangan usaha yang dilakukan tersebut benar- 
benar memberikan hasil yang positif yang diharapkan oleh perusahaan adalah 
sebagai berikut : 

(1) Pihak manejemen agar lebih menfokuskan penyusunan program pemasaran 
yang lebih terencana dengan meningkatkan hubungan baik dengan 
pelanggan utama dan pelanggan baru. Perusahaan harus mencari 
terobosan-terobosan baru dengan cara meningkatkan kualitas dan 
rnemenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

(2) Penyediaan bahan baku yang akan bertambah dengan adanya tambahan 
investasi ini, maka perusahaan agar mengkomunikasikan tambahan 
kebutuhannya lebih awal kepada petani mitra dan pemasok, serta selalu 
berkoordinasi dengan bagian pengadaan bahan baku yang juga berfungsi 
sebagai adviser petani dalam berproduksi sehingga kontinuitas bahan baku 
dapat terjaga. 

(3) Untuk mengantisipasi penurunan pasokan bahan baku karena perbedaan 
harga kesepakatan petani mitra dengan perusahaan dengan harga 
dipasaran, maka perlu dilakukakan evaluasi harga jual dari petani ke 
perusahaan secara periodik. 



(4) Untuk rnernenuhi kualitas yang lebih baik dan rnemenuhi standar kesehatan 
(hygienis) dan agar pelanggan lebih puas rnaka perlu penambahan dan 
penigkatan kinerja bagian riset dan quality control. Penyertaan staf bagian 
ini dalarn seminar atau pendidikan yang berkaitan dengan IS0 perlu 
dilakukan dalarn kaitannya pernenuhan stadar kualitas internasional. 

(5) Dalarn ha1 aspek teknis pengoperasionalan rnesin baru agar segera dapat 
difungsikan, perlu dilakukan latihan pendarnping ( counterpart) oleh tenaga 
perusahaan saat dilakukan instal mesin dan saat dilakukan uii coba. Dalarn 
pernenuhan tarnbahan tenaga kerja perlu dipersiapkan lebih'awal terrnasuk 
rnelakukan training-training yang berkaitan dengan proses produksi. 

(6) Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana agar lebih diprioritaskan, karena 
dalarn setiap penarnbahan investasi tidak tertutup kernungkinan terjadinya 
kenaikan biaya-biaya yang kadang tak terduga sebelurnnya ( cost over run ). 
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