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"ANALISIS INVESTASI PENAMBAHAN KAPASITAS MESIN di PT.·-XYZ"

benar-benar merupakan hasil karya sendiri yang. belum pernah. dipubli~~kan.

Semua sumber informasi dan pustaka, serta berbagai petunjuk dalam penyusunan

Geladikarya ini telah dinyatllkan.

Selanjutnya.saya akan menjaga.kerahasiaan isi laporan ini terhadap.pihak-

pihak lain di luar Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor ,

Bogor, Nopember 2000

Yang membuat pernyataan
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah 8WT, berkat

limpahan rachmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Geladikarya

sebagai karya akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Manajemen pada Program Pasca 8arjana Institut Pertanian Bogor.

Geladikarya ini diajukan dengan judul "ANALISI8 INVESTASI·

PENAMBAIIAN KAPASITAS MESIN di PT. XYZ". Penelitianyang dilakukan

pada industri tekstil yang berlokasi di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Permasalahan yang dihadapi PT. XYZ sekarang adalah teljadinya gap

penyediaan bahan baku dari unit weaving untuk unit finishing, yaitu kapasitas

terpasang yang dimiliki unit weaving untuk. memproduksi grey belum dapat

memenuhi kebutuhan grey sebagai bahan baku di unit finishing.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka direncanakan investasi

.penambahan kapasitas mesin, dengan tujuan yaitu meningkatkan volume produksi

dan penjualan sehingga dapat meningkatkan laba, kelangsungan usaha dan

pertumbuhan perusahaan tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan. yaitu. penelitian terhadap kondisi

keuangan, realisasi proses produksi dan penjualan, selanjutnya analisis terhadap
.

rencana. suatu investas~ dan disimpulkan, sehingga dapat diberikan saran-saran
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atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan

kinerjanya pada waktu_yangakan data!lg_
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bantuan, bimbingan dan dorongan dad berbagai pihak, maka pada kesempatar ini
I

disampaikari ucapan terima kasih kepada :

Bapak-Drs_HamdanLM. Syah,.AK.,-.MBAdan.Dr. Ir.Harianto,.MSfang
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Studi Magister Manajemen Agribisnis Program PascasaIjana - Institut

Rertanian Bogor-yang membantu..seiama in; .

3. Direksi dan stafPT. XYZ, atas kesempatan yang diberikan kepada. penulis

lIntllkme1akukaJLpeneJitian mengena; rencana ;mresfasi penambahan. \

kapasitas mesin, yang dijadikan bahan penulisan.

4. Rekan-rekan peserta.pendidikan MMA - IPB angkatan_EksekutifV at~s

dorongan dan bantuannya yang diberikan selama inL
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dan kesempatan untuk studi di program Magister Manajemen Agribisnis
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Akhirnya kritik dan saran yang diberikan untuk perbaikan tulisan ini

sangat diharapkan dandihargai, semoga.ada.manfaatnya bagi kitasemua..Amien.
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