
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam 

beberapa jenis komoditas pertanian khususnya sektor perkebunan. 

Melemahnya nilai tukar rupiah pasca krisis ekonomi menegaskan semakin 

tingginya keunggulan tersebut dan membawa berkah yang tersembunyi 

bagi pelaku agribisnis yang berorientasi ekspor, tidak hanya terbatas pada 

sektor perkebunan saja, tetapi juga pada sub sektor pertanian lainnya 

seperti hortikultura. 

Sub sektor hortikultura memiliki peluang yang besar untuk 

memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian lndonesia. 

Keanekaragaman produk hortikultura serta surnberdaya, termasuk lahan, 

iklim dan cuaca dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi persaingan 

dalam agribisnis hortikultura. 

Dari beberapa komoditas pertanian yang termasuk dalam 

hortikultura, saat ini hanya komoditas buah-buahan dan sayuran yang 

memiliki nilai ekspor yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik yang diolah Deperindag (2003) pada periode tahun 1998 

hingga 2002 rata-rata nilai ekspor buah-buahan adalah sebesar USD 54,6 

juta per tahun, sedangkan sayur-sayuran sebesar USD 30,2 juta per tahun 

(tabel 1). Nilai ekspor tersebut masih jauh di bawah nilai ekspor komoditas 

pertanian unggulan lainnya sepefti udang, coklat, kopi, teh dan ikan 

tongkol. Hingga akhir tahun 2002, nilai ekspor buah-buahan hanya 



rnenyurnbangkan sebesar 2,4% dari nilai keseluruhan ekspor sektor 

pertanian, sedangkan untuk sayur-sayuran perannya jauh lebih kecil lagi, 

yaitu hanya sebesar 1,3%. 

Tabel 1. Nilai Ekspor Kornoditas Pertanian lndonesia Tahun 1998-2002 
(dalarn jutaan USD). 

Jenis Komoditas 

I Biji Pala & Bunganya 
dan kapulaga / 30.1 1 42.6 1 53.4 1 25.2 1 32.5 / 13%1 

Saat ini lebih banyak kornoditas agribisnis Indonesia yang diekspor 

rnasih dalarn bentuk bahan baku atau bahan setengah jadi. Fenornena 

tersebut juga terjadi untuk kornoditas sayur-sayuran. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari Departernen Pertanian (2003) terdapat kesenjangan 

yang sangat besar antara volume ekspor kornoditas sayur-sayuran 

dengan sayur olahan. Kesenjangan tersebut berirnplikasi pada rendahnya 

nilai tarnbah yang diterirna oleh pihak produsen dan pelaku agribisnis. 
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Tabel 2. Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Sayur-sayuran dan Sayur 
Olahan berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2000 - 2001. 

I Amerika 3.280 1 4.012 1 110 1 92 1 

Negara Tujuan 

Asia 
Eropa 

I Timur Tengah 239 1 92 ( 73 1 - 

138 1 
Sumber : Departemen Pertanian, 2003 

Tabel 2 menunjukkan kecilnya volume serta nilai produk sayur 

Nilai Ekspor (ribuan USD) 

olahan bila dibandingkan dengan sayur-sayuran yang belum memiliki nilai 

tambah. Meskipun demikian data tersebut menunjukkan bahwa 

Sayur-sayuran 

perbandingan antara nilai dengan volume ekspor sayur olahan jauh 

2000 
32.163 

852 

Sayur Olahan 

melebihi perbandingan nilai dengan volume ekspor sayur-sayuran. 

2001 
36.590 
2.113 

2000 
472 
316 

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan nilai tambah yang 

dihasilkan oleh sayur olahan adalah PT ABC yang merupakan 

perusahaan produsen timun olahan yang secara eksklusif mengekspor 

seiuruh hasil produksinya. Aktivitas yang dijalankan perusahaan tersebut 

adalah memproses timun segar menjadi dua jenis produk olahan yaitu 

timun furuzuke dan timun kasuzuke yang merupakan makanan tradisional 

Jepang. 

Furuzuke adalah teknik pengawetan makanan dengan 

menggunakan proses penggaraman sedangkan kasuzuke adalah teknik 

2001 
753 
422 



lanjutan dari furuzuke, yaitu dengan rnelakukan proses ferrnentasi 

rnenggunakan arnpas sake. Pada awalnya perusahaan hanya 

rnernperoleh pesanan untuk rnernbuat tirnun furuzuke. Dengan 

bejalannya waktu dan sernakin rneningkatnya kepercayaan dari pihak 

pernbeli, perusahaan saat ini telah rnernproduksi tirnun kasuzuke yang 

rnerniliki nilai tarnbah yang lebih besar dibandingkan dengan tirnun 

furuzuke. 

Lokasi pabrik pengolahan tirnun saat ini berada di dua ternpat yaitu 

lokasi rnilik sendiri di Klaten, Jawa Tengah untuk proses produksi timun 

furuzuke dan di Batu, Malang untuk proses produksi tirnun kasuzuke yang 

diperoleh dengan sistern sewa. Perusahaan kernudian rnernperoleh 

peluang dan kepercayaan dari pihak pembeli untuk rneningkatkan 

produksi tirnun kasuzuke secara bertahap rnenjadi lebih dari dua kali lipat 

produksi yang berjalan saat ini. 

Untuk rnengantisipasi perrnintaan tersebut, perusahaan rnemiliki 

rencana untuk rnernbangun dan rnerniliki fasilitas pernrosesan tirnun 

kasuzuke sendiri yang lebih besar karena kapasitas produksi di Batu 

sangat terbatas dan tidak rnungkin untuk dilakukan peningkatan kapasitas. 

Untuk merealisasikan rencana tersebut perusahaan telah rnelakukan 

kajian awal khususnya dalarn menentukan lokasi pabrik yang akan 

dibangun. Perusahaan mernandang perlu untuk rnelakukan kajian 

tarnbahan mengenai kelayakan investasi pembangunan pabrik tersebut 

yang ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, 



aspek organisasi dan manajemen, dan pada aspek keuangan yang akan 

dilakukan penelitian secara mendalam. 

1.2. Rumusan Wlasalah 

Dalam rangka merencanakan pembangunan pabrik pengolahan 

timun kasuzuke yang baru untuk memenuhi peluang yang ditawarkan 

pihak pembeli, permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana tingkat kelayakan investasi tersebut ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasara, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi 

dan manajemen, dan aspek finansial. 

b. Berapa besar anggaran investasi untuk modal kerja. 

c. Bagaimana tingkat risiko finansial yang akan dihadapi perusahaan. 

d. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kondisi keuangan 

perusahaan secara keseluruhan. 

e. Bagaimana kondisi dan komposisi struktur modal apabila proyek 

dibiayai dari pinjaman. 

1.3. Tujuan 

Tujuan secara khusus yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis kelayakan investasi ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan 

manajemen, dan aspek finansial. 

b. Mengkaji kebutuhan anggaran investasi. 



c. Mengkaji tingkat risiko finansial atas investasi yang dilakukan. 

d. Menganalisis pengaruh investasi terhadap kondisi keuangan 

perusahaan secara keseluruhan. 

e. Mengkaji kondisi dan komposisi struktur modal yang tepat. 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah diperolehnya 

gambaran mengenai tingkat kelayakan atas rencana investasi 

pernbangunan pabrik pengolahan timun PT ABC sehingga dapat 

memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk 

pengambilan keputusan lebih lanjut. Di samping itu, manajemen 

perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk 

menyusun dan menyajikan proposal dalam rangka pengajuan pendanaan 

kepada pihak investor atau lembaga keuangan. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kelayakan investasi 

pembangunan pabrik pengolahan timun kasuzuke dengan pembahasan 

pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek 

organisasi dan manajemen, serta aspek finansial. Pembahasan kelayakan 

investasi akan difokuskan pada aspek finansial berdasarkan pertimbangan 

perusahaan yang rnenilai bahwa aspek finansial tersebut memiliki 

kompleksitas dan permasalahan yang memerlukan penelitian lebih 

mendalam. 




