
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, 

telah menempatkan industri pengolahan yang berbasis pertanian (sektor 

Agribisnis ) menjadi salah satu primadona, ha1 ini dikarenakan sektor tersebut 

terbukti tahan terhadap badai krisis. lndustri yang berbasis pertanian tersebut salah 

satunya adalah industri sayur beku olahan . Selain basis bahan baku dari dalam 

negeri yang kuat, kukuhnya industri sayur beku olahan dari pengaruh krisis ini 

diduga juga disebabkan oleh pasarnya yang masih sangat terbuka. 

Jepang sebagai negara utama tujuan ekspor lndonesia sangat gemar 

mengkosumsi sayuran baik segar maupun beku diantaranya terong, timun, lobak, 

labu dan zukini merupakan pasar yang potensial. Persentase pertumbuhan 

populasi Jepang periode 1970 sampai dengan 1999 berkisar antara 0,2% sampai 

dengan 1,4% per tahun. Persentase tingkat kematian penduduk per 1000 populasi 

di Jepang pada periode yang sama berkisar antara 93% sampai dengan 19,3%. 

Sedangkan persentase tingkat kelahiran per 1000 populasi pada periode yang 

sama berkisar antara 6,2% sampai dengan 7,4%. Jumlah penduduk dan rumah 

tangga di Jepang pada tahun 2000 masing-masing 126.926.000 orang dan 

47.031.000 rumah tangga. 

Dari jumlah rumah tangga tersebut 15% rumah tangga Jepang 

mengkonsumsi sayur beku olahan sebayak 0,3 kg sampai dengan 0,4 kg setiap 

bulan. Konsumsi sayur beku olahan rumah tangga Jepang tahun 1995 sampai 

dengan tahun 2000, dapat dilihat padaTabel. 1 dibawah. 



Tabel. 1 Konsumsi Sayur Beku Olahan Rumah Tangga Jepang. 
Tahun 1995 - 2000. 

Terus berkembangnya pasar internasional untuk makanan olahan 

rnengakibatkan impor sayur-sayuran di negara terkernuka di Asia seperti Jepang 

tersebut terus rneningkat. RRC sebagai pemasok utarna sayur-sayuran ke Jepang, 

mengekspor sejumlah komoditas olahan dengan harga sangat bersaing namun 

sangat dibatasi oleh musirn. Thailand dan Taiwan mengeskpor sayur olahan 

dengan mutu yang baik, narnurn karena biaya produksi yang relatif lebih tinggi 

rnendorong produsen untuk hanya menggarap kornoditi yang memiliki nilai jual 

yang tinggi saja. 

Sebagai negara Agraris lndonesia mampu berproduksi sepanjang tahun, 

merniliki lahan dan petani yang rnemadai untuk dikembangkan, serta biaya produksi 

yang relatif lebih rendah. Untuk mengernbangkan pasar ekspor sayur olahan 

lndonesia tersebut dibutuhkan akses pasar, penguasaan tehnik produksi yang 

sehat dan baik, pengembangan sumber daya manusia di kebun dan pabrik yang 

tepat serta dukungan dana dan prasarana yang memadai. 

lndustri sayur mayur olahan di lndonesia telah berkembang sejak 

beberapa tahun lalu, industri sayuran beku pada dasarnya rnerupakan industri 

pengolahan sayur dari bahan rnentah kemudian melalui proses goreng (fried) atau 

panggang (grilled) atau diasin-kan, di lndonesia tidak sernua perusahaan 

rnernproduksi sendiri sayur beku narnun ada juga yang hanya sebatas industri 



pengemasan saja. Ekspor impor sayur mayur olahan lndonesia pada periode 

tahun 1994 - 2000 menunjukkan perkembangan yang naik turun sesuai kondisi 

krisis ekonomi yang melanda lndonesia (Tabel. 2) 

Tabel. 2 Perkembangan Ekspor dan lmpor Sayur Mayur Indonesia, 
Tahun 1994 - 2000. 

Tahun 

PT. Kernfarm lndonesia yang tergabung dalam Kemchik's group adalah 

salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri sayur beku 

olahan. Penjualan ekspor PT. Kemfarm lndonesia ke Jepang untuk periode tahun 

1994 - 2000 cukup berfluktuaktif seiring dengan ritme perekonomian nasional. 

Perkembangan penjualan ekspor PT. Kemfarm lndonesia disajikan sesuai Tabel. 3 

dibawah. 
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Tabel. 3. Perkembangan Ekspor PT. Kemfarm Indonesia. 
Tahun 1994 - 2000 
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Ekspor (kg juta) 

Surnber : PT. KFl ( dioiah ) 

lmpor (kg juta ) 

Surnber ; BPS Tahun 1994 - 2000 ( diolah). 
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20 
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Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa penurunan ekspor terjadi 

pada tahun 1998 dan 1999 selanjutnya pada tahun 2000 ekspor kembali 

mengalami peningkatan. Penentuan harga ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian di negara tujuan ekspor. Bila permintaan banyak atau pada peak 

season antara September sampai dengan November harga biasanya meningkat 

dibandingkan diluar bulan tersebut. Perkembangan harga ekspor sayur olahan 

PT. Kemfarm lndonesia ke Jepang dari tahun 1998 sampai tahun 2001 cukup 

berfluktuatif yakni berkisar antara Rp.13.875ikg sampai dengan Rp.18.067lkg. 

Secara keseluruhan potensi pengembangan ekspor komoditas sayur olahan, 

khususnya olahan beku dari lndonesia untuk pasar ekspor masih terbuka. 

PT. Kemfarm lndonesia dengan pengalaman dan reputasi yang telah terbentuk di 

pasar Jepang, ditambah lagi dengan permintaan serta harapan beberapa pembeli 

Jepang dan dukungan petani yang merupakan mitra usaha bermaksud untuk 

melakukan investasi perluasan usaha yakni dengan cara pengembangan usaha. 

Mengingat pasar komoditas terong goreng dan panggang (fried & grilled eggplant) 

perkembangannya terbatas maka direncanakan untuk melakukan diversifikasi 

produk yakni mengembangkan komoditas lain dalam bentuk beku seperti terong 

beku, ubi beku dan aneka sayur asin. 

B. ldentifikasi Masalah. 

Seiring dengan semakin banyaknya ekspor sayur segar dan beku dari 

negara-negara seperti Thailand, Vietnam, China ke Jepang menyebabkan 

lndonesia yang dalam ha1 ini salah satunya telah dilakukan oleh PT. Kemfarm 

lndonesia harus mampu bersaing baik dalam kualitas maupun kuantitas. Untuk 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas diperlukan pengembangan tehnologi dan 

penambahan kapasitas produksi. Ketidakmampuan perusahaan dalam 

mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya 
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kesernpatan rneningkatkan pernasaran serta dapat berakibat berpindahnya pernbeli 

yang sudah ada ke perusahaan lain. Jenis produk sayur olahan yang diproduksi 

oleh PT. Kernfarrn lndonesia saat ini berupa terong dan ubi nanis dalarn bentuk 

goreng dan panggang. Dengan sernakin berkernbangnya variasi jenis rnasakan 

yang dirninati oleh konsurnen dipasaran, rnaka diperlukan sayuran yang segar 

dengan daya tahan yang cukup lama, sehingga sayur tersebut dapat dirnasak 

dengan lebih banyak variasi. Saat ini kapasitas produksi PT. Kernfarrn lndonesia 

telah rnencapai 92% dari kapasitas terpasang sebesar 1.500 ton / tahun, 

terbatasnya kapasitas produksi yang dirniliki PT. Kernfarrn lndonesia sulit untuk 

rneningkatkan penjualan dirnasa yang akan datang. 

Untuk rnengantisipasi perrnintaan konsurnen di negara tujuan ekspor dan 

perlunya diversifikasi produk, PT. Kernfarrn lndonesia berkeinginan untuk 

rnelakukan perluasan usaha yakni dengan cara pengernbangan usaha dengan 

rnernproduksi produk sayur dalarn bentuk olahan beku. Dalarn pengernbangan 

suatu usaha akan rnencakup dana dalarn jurnlah yang besar, investasi yang tidak 

tepat akan rnengganggu kinerja usaha yang sudah ada saat ini. Untuk rnengetahui 

apakah dengan rnenginvestasikan sejurnlah dana tersebut kelak akan diperoleh 

keuntungan yang cukup untuk rnenutupi biaya yang dikeluarkan rnaka diperlukan 

evaluasi yang rnendalarn yang rneliputi aspek pernasaran, aspek tekniklproduksi 

dan pengadaan bahan baku, aspek surnber daya rnanusia, aspek tehnologi serta 

aspek financial. Evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk rnernberikan garnbaran 

berikut analisisnya yang pada akhirnya dapat rnenilai kelayakan usahanya untuk 

rnasa yang akan datang. 



C. Perurnusan Masalah. 

Tujuan perusahaan pada urnurnnya adalah rneningkatkan laba. Salah satu 

cara untuk rneningkatkan laba adalah dengan meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah di atas rnaka dapat dilakukan rurnusan 

rnasalah sebagai berikut : 

1. Bagairnana kondisi permintaan dan penjualan sayur beku olahan 

PT. Kernfarrn lndonesia dimasa yang akan datang. 

2. Apakah rencana investasi pengembangan usaha sayur beku olahan 

PT. Kernfarm lndonesia layak untuk dilaksanakan serta bagairnana 

pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. 

D. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan perurnusan masalah di atas. Secara urnurn penelitian ini 

bettujuan untuk rnenentukan kelayakan investasi pengembangan usaha industri 

sayur beku olahan. Sedangkan secara khusus penelitan bettujuan rnenganalisis 

kelayakan investasi pengernbangan usaha, menurut kajian kelayakan aspek bisnis 

yang rneliputi aspek pasar, analisis lingkungan industri, kajian kelayakan aspek 

teknis dan analisis kelayakan financial. 

E. Manfaat Penelitian. 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat rnernberikan 

rekornendasi kepada perusahan perihal kelayakan investasi pengernbangan 

kapasitas usaha, yang selanjutnya dapat digunakan untuk rnenetapkan 

kebijaksanaan, perencanaan dan pengambilan keputusan serta mernudahkan 

perusahaan untuk rnengevaluasi produksi dan penjualan yang harus dicapai pada 

periode investasi tersebut. 



F. Ruang Lingkup. 

Penelitian ini dibatasi pada analisis kelayakan investasi 

pengembangan usaha industri sayur olahan beku pada PT. Kemfarm Indonesia 

untuk pasaran ekspor khususnya ke Jepang, yang meliputi jenis komoditas 

Terung (eggplant), Ubi manis (sweet potato), Timun ( cucumber), Labu 

( pumpkin), Lobak Dailon ( radish), Zukini, yang. mencakup kajian kelayakan 

aspek bisnis, kajian kelayakan aspek teknis dan analisis kelayakan financial. 




