
RINGKASAN EKSEKUTIF 

AGUS TRIYONO, 2003. Evaluasi Kelayakan Investasi Pendirian Pabrik Minyak 
Kelapa di Kabupaten Bengkalis Di bawah bimbingan DJONI TANOPRUWITO 
dan HENY K. DARYANTO. 

Industri yang berbasis bahan baku hasil pertanian (agroindustri) terbukti 
mampu bertahan terhadap krisis ekonomi. Agroindustri mampu bertahan karena 
tidak memerlukan dollar AS untuk illelakukan inlpor bahan baku utama. Bahan 
baku agroindustri cukup dibeli di dalam negeri menggunakan rupiah. Salah satu 
contoh agroindustri adalah industri pembuatan minyak kelapa yang diolah dari buah 
kclapa. Daerah yang relatif besar menghasilkan buah kelapa adalah Kabupaten 
Bengkalis, Propinsi Riau. Data pada tahun 1999 menunjukkan has  areal lahan 
tanaman kelapa di Kabupaten Bengkalis adalah 48.027 hektar, dengan jumlah 
produksi sebesar 36.439 ton buah segar dan dengan jumlah petani sebanyak 30.016 
orang. Dengan adanya potensi produksi buah kelapa yang relatif besar, maka telah 
diputuskan untuk mendirikan pabrik minyak kelapa oleh Koperasi Berkat Sepakat 
di Kabupaten Bengkalis. Pabrik ini direncanakan dengan kapasitas maksimun 
sebesar 2.000 liter minyak kelapa per hari. 

Keputusan pendirian pabrik minyak kelapa oleh Koperasi Berkat Sepakat di 
Kabupaten Bengkalis memerlukan evaluasi mengenai kelayakannya secara ilmiah. 
Untuk itu dalam penelitian ini dapat dirumuskan pemasalahan yaitu apakah 
keputusan investasi pendirian pabrik minyak kelapa tersebut sudah tepat dilihat dari 
aspek bisnis, aspek teknis dan aspek keuangan. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi kelayakan investasi pendirian pabrik minyak kelapa.dilihat dari 
aspek bisnis, aspek teknis dan aspek keuangan. Penelitian ini ruang lingkupnya 
dibatasi hanya evaluasi analisis kelayakan investasi pendirian pabrik minyak kelapa 
di Kabupaten Bengkalis. Kajian evaluasi kelayakan investasi dibahas dari aspek 
bisnis, aspek teknis dan aspek keuangan. 

Dalam menilai kelayakan aspek bisnis dilakukan dengan mengkaji aspek 
pasar dan analisis lingkungan industri. Analisis aspek pasar dilakukan dengan 
mengkaji d ata-data antara 1 ain : b esamya p asar, m etode p enjualan, t ingkat h arga, 
saluran distribusi. Analisis lingkungan industri dilakukan dengan mengkaji lima 
model kekuatan yang mendomg persaingan industri, yaitu : pembeli, pemasok, 
produk substitusi, pendatang baru dan persaingan antar an'ggota indutri. Pada 
analisis kelayakan aspek teknis dilakukan dengan mengkaji ha1 yang berkaitan 
dengan teknis dan produksi minyak kelapa, meliputi : bahan baku, teknologi, 
infrastruktur dan sunlber daya manusia. Pada analisis kelayakan aspek keuangan 



dilakukan perhitungan kriteria-kriteria investasi, Payback Period, Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio PCR). 

Dari hasil kajian aspek bisnis dapat diungkapkan : 1) Dilihat dari potensi 
permintaan pasar, jumlah produksi dalam seminggu pabrik ini adalah mencapai 
14.000 liter, sementara itu perkiraan jumlah kebutuhan untuk Kabupaten Bengkalis 
akan minyak kelapa adalah 47.224 liter. Dari perbandingan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa potensi permintaan akan minyak kelapa masih cukup besar. 2) 
Dari sisi strategi pemasaran, penerapan saluran distribusi pemasaran melalui 
koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bengkalis adalah sangat tepat, karena 
jumlah koperasi yang ada lumayan relatif banyak yaitu 252 koperasi yang tersebar 
di seluruh Kabupaten Bengkalis. 3) Dari strategi penetapan harga yang lebih rendah 
dari harga minyak goreng dari kelapa sawit yang ada di pasaran juga merupakan 
keputusan yang tepat, karena konsumen cenderung lebih memilih produk yang 
lebih murah. 4) Dilihat dari lingkungarl industri, maka dapat disimpulkan pendirian 
pabrik minyak kelapa ini cukup layak, karena ancaman pendatang baru dan 
persaingan sesama perusahaan sejenis belum ada, serta para pemasok bahan baku 
adalah merupakan anggota koperasi sendiri, sehingga akan tercipta saling 
ketergantungan di antara keduanya. 

Sedangkan berdasarkan hasil kajian aspek teknis dapat disampaikan : 1) 
Dilihat dari sisi kebutuhan bahan baku buah kelapa untuk pabrik ini per tahunnya 
adalah 2.400 ton. Bila dibandingkan dengan produksi tanaman kelapa per tahun di 
Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar 36.439 ton (di tahun 1999), maka kebutuhan 
bahan baku tersebut dapat disimpulkan akan tercukupi. 2) Dari sisi pemilihan 
teknologi proses pengolahan, dipilih teknologi tepat guna, mudah dipahami, serta 
dilakukan secara efisien dan sesuai dengan prinsip roda berjalan. 3) Begitu juga 
tersedianya infrastruktur pendukung yang telah memadai, seperti akses jalan, listrik, 
telepon dan air. 4) Dari sisi kebutuhan sumberdaya manusia yang akan dipakai, 
maka di Kabupaten Bengkalis cukup banyak tersedia tenaga kerja dengan 
kualifikasi sesuai yang dibutuhkan. 

Selanjutnya dari hasil analisis aspek keuangan dapat dikemukakan bahwa 
pendirian pabrik minyak kelapa ini cukup layak, dengan kriteria NPV positif yaitu 
sebesar Rp. 454.437.820,95,- ; IRR sebesar 18,69 % lebih besar dari free risk 
premium (SBI = 12 %) ; BCR sebesar 1,45 lebih besar dari 1 ; dan payback period 
dicapai dalam 5 tahun 6 bulan. 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Koperasi Berkat Sepakat agar 
keputusan yang telah dilakukan untuk mendirikan pabrik minyak kelapa ini benar- 
benar memberikan hasil yang positif sesuai yang diharapkan adalah sebagai 
berikut : 1) Memperluas jaringan saluran distribusi untuk pemasaran produk dengan 
cara melakukan kerja sama dengan pelaku bisnis eceran yang ada di Kabupaten 
Bengkalis. 2) Meningkatkan kemampuan tenaga quality kontrol yang ada di Bagian 
Produksi untuk menjaga kualitas produk minyak kelapa. 3) Menyusun jadwal 



kebutuhan bahan baku lebih awal dan lebih tepat untuk menjaga kontinuitas bahan 
baku. 4) Selalu melaksanakan efisiensi biaya dalarn pelaksanaan operasional pabrik 
nantinya. 5) Mengembangkan pabrik tidak hanya memproduksi minyak kelapa, 
namun harus menjadi industri pengolahan kelapa terpadu, yang memanfaatkan 
limbah yang ada, seperti produk arang briket, serat matras, serat berbulu, dan nata 
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