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Sidik Sudarmihadi, Analisis Investasi Penambahan Kapasitas Mesin di PT. XYZ;
llibawah.bimbinganHamdaniM.-Syah.dan.Harianto.

Keputusan- ..me1almkan in.vestasL atau... capital ....budgetingdefl4jon, i.

merupakan salah satu dari keputusan strategis yang penting. Capital budgeting
biasan.yamelibatkan..pengelllaran dana dalam jllmlab ~ang.hesar dan memerhran
waktu pengembalian yang lama. Untuk itu diperlukan perhitungan yang rna ang
me1iputLpengadaan-~aspek manajemen, aspek..produksi,...aspek pemas~ran

dan aspek keuangan, serta aspek-aspek lain terkait yang menjadi dasar untuk
estima si .terhadap... pwyeksL aDlS_.. kas.. (cash. flow)r sehingga.. dapaLmenjgah
kegagalan dalam melakukan capital budgeting.

:e.·I.. XYZ..merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
industri tekstil, yang memproduksi kain jadi jenis kain tenun poliesterfilamen
(georgette). Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu. keterbatasan. kapasitas .
produksi mesin. Proses produksi dibagi ke dalam 2 unit produksi, yaitu .unit
weaving.. yang.. memprodllksi grey-. dan. .uniLfiniWing. .. yang. mempakan .prpses
lanjutan untuk memproduksi kain jadi. Unit finishing memiliki kapasitas produksi
sebesar 14.403.600 yard per tahun, yang membutuhkan bahan baku grey
sebanyak 18.292.572 yard per tahun. Unit weaving yang dimiliki hanya mampu
memproduksi grey sebanyak 13.386.816 yard per. tahun, sehingga belum
memenuhi kebutuhan. Kekurangan tersebut sementara dipenuhi dengan membeli
gre.y dad perusahaan..1ain,..tetapLsering terdapat. kendala yaitu.-mengenaL~ga
dan muti.I yang tidak sesuai permintaan. ' '

Posisi kellangan pemsabaan terakhir (tahun 1999) sangat. bumk. karena
menderita rugi yang Iiesar. Hutang terlalu besardan margin yang diperoleh tidak .
sebanding dengan bunga. hutangnya. Oleh karena itu harns meningkatkan.laba,
yaitu melalui peningkatan volume penjualan.

Untuk itu PT. XYZ merencanakan investasi penambahan kapasitas mesin
weaving, yang diharapkan dapat meningkatkan volume produksi .dan
penjuaJannya, sehingga dapat meningkatkan laba Berkenaan dengan hal-hal ~ang
dikemukakan diatas maka dalam geladikarya ini akan dilakukan (1) analisis
internal dan eksternal perusahaan dan analisis SWOT (2) peramalan penjualan di
masa yang akan datang (3) analisis finansial rencana investasi tersebut, sehingga
dapat mengetahui proyeksi pencapaian. tingkat penjualan, laba dan kinerja
perusahaan. .

Eokus ana1isis-inLadalah.. .aspek.. finansial .berikut beberapa. aspek..,lain
terkait, atas rencana investasi tersebut. Sedangkan penilaian kelayakan investasi
diukur.atas.dasar kriteria Ne.tEle.senLJ[a1ue..(NPJt)~te.rnal Rate.ojReium~
dan.. P-ayba'ck' Per.iod (pBP}...Perhitungan... kriteria. kelayakan. investasi. ini.
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berdasarkan- proyeksi keuangan. yq. dibuat- dengan target produksilpenjUillan
sebesar 95% dari kapasitas produksi, dan didukung oleh proyeksi potensi pasar
serta asumsi-asumsi dasat keuangan y~ berkaitan dengan rencana- inve~tasi

tersebut. .
Berdasarkan basil analisis. SWOT, secara ringkas kondisi intemaLdan

ekstemal perusahaan dapat dikemukakan sebagai berikut : '
1. Manajemen .perusahaan.mernpU!l¥ai kemampuan dan penga1aman. yang

tinggi dalam bidang usaha tekstil, dan dalam menjalankan akti:Wtas
usahanya dapat beJjalandengan bjrik.
Perusahaan telah memiliki pasar tetap.
Lokasi usahastrategis ..
Kontinyuitas pengadaan bahan baku terjamin.
Posisi keuangan peJ1lsabaan terakbir Q:alum.1999) buruk._
Keterbatasan untuk meningkatkan volume produksi, kai'ena kapasitas
mesin yang dimiliki 'belum.mememJbi kebutuhan. .
Perkembangan perrnintaan kain tenun poliester filamen (georgette)
cenderung meningkaL
Persaingan bertambah ketat.
Peluang untukinvestasikerlalam inrJustri tekstilmasih terbuka.

2.
3.
4.
5.
6.

Setelah dilakukan' suatu perhitungan analisis kelayakan investasi;atas
rencana-investasi penambahan kapasitas mesindiunitweaving PT. XYZtersebut
maka menghasilkan sebagai berikut:!

Atas dasar target p~jualan:sebesat. 950/4- dari..kapasitas produksi. dan 31Uart
pangsa pasar yang diproyeksikan dengan menggunakan metode time series .atau
trend regression menghasUkan Net-Present..V.aJue (NPV) positif sebesat Rp•.~29
juta, Intemal Rate of Return (IRR) sebesar 5.93% dan Payback Pe~i04
(discountedPBP) selama6 tahunA.bu1a.lL..

Hal tersebut juga didukung oleh beberapa aspek positif yang dilihat dari
analisis SWOT. Aspek,.aspek. tersebut.... dibarapkan menjamin keber~i1an.·

proyeksi yang disusun untuk masa yang akan datang.

1. Proyeksi aIUS.fas :
Perbandingan..:.proyeksi. = kas...antara.jika.. melakukan investasi ~tau

tidak, maka menunjukkan hasil yang lebih baik jika PT. XYZ melakukan
investasi, yaitu.sebagaiberif1t :
a. Jika melakukan investasi :

1) Pengembalia.n... dana.kredit. imlestasi sebesar US$. 4,815
1
500

selesai pada tahun ke lO, sesuaijangka waktu kreditnya. ;

2) Kredit.investasi.. yang. dipero1eb terlebih dahulu,. clapat.. dilupasi
sesuaijangka waktunya, masing-masing tahun 2006, tahun 2008
dan tahun.29l O.

3) KreditModal K.elja yang:..diperoleh terlebih dabu1u .sebesai.Rp.
1O.OOO~OQU.QOQr .dapat.dilunasipada.tahun 2009.. . ;
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b. Jika tidak melakukan investasi :
Kredit investasi maupun kredit yang.diperoleh terlebih dahul~ tidak
dapat lunas sesuai jangka waktunya.

2._ Proyeksi rasio keuapgan
Perbandingan kinerja keuangan antara. jika melakukan. investasi atau
tidak, berdasarkan rasio keuangannya sebagai berikut :
a.. Rasio likuiditas, menunjukkan perkembangan. cenderung lebihJikuid

jika melakukan investasi.

b_ Rasio Aktivitas, menunjukkan lebih efisien.. atau lebih besar.dalam
menciptakan likuiditas jika melakukan investasi

c. Rasio Hutang, jika melakukaninvestasimaka pada awal penarnbahan
kredit investasi posisi hutang lebih besar. Namun untuk selanjutnya
cenderung lebih rendah, karena. adanya angsuran. kredit .yang
bersumber dari laba perusahaan.

cL Rasio keuntungan, menunjukkan. pencapaian.. laba yang. lebih
berkembang untuk jangka panjang jika melakukan investasi.

3_ Analisis sensitivitas dengan asumsi fluktuasi nilai kurs rupiah. terhadap
US$, dimana berdasarkan realisasi nilai kurs periode tahun 1999 rata,rata
US$ = Rp. 7.809 (skenario 1), deviasi terendah US$ = Rp.. 6.726 (skenario
2) dan deviasi tertinggi US$ = Rp. 8.650 (skenario 3). Disamping asumsi
fluktuasi nilaikurs, analisis sensitivitas juga dibuat berdasarkan. as,umsi
harga jual yaitu jika harga jual turun 5% (skenario 4) dan jika harga naik
5% (skenario 5) dari harga.jual sesuai skenario utama(skenario 1). Hasil
skenario 1 te1ah diuraikan di atas, sedangkan untuk skenario 2 sampai
dengan 5 sebagai berikut :
a. Skenario 2, menghasilkan .. Net Present Value positif sebes~ Rp.

1.983 juta, Internal Rate of Return sebesar 6,96% dan Payback
Period, selama 6 tahun, 4 bulan,. sehingga dinyatakan layak
(feasible), Namun jika dikaitkan dengan proyeksi keuangan secara
menyeluruh maka kredit investasi yang. diperoleh tidak.bisa. lunas
sesuai jadwalnya, karena adanya beban angsuran kredit yang lama. '

b. Skenario 3, menghasilkan.Net Present Value positif. sebes!U; Rp.
8.941 juta, Internal Rate of Return sebesar 10% dan Payback
Period,. selama 5 tahun, 11 bulan. Seluruh kreditnya.. dapat
diselesaikan lebih cepat dan kinerja keuangan perusahaan cenderung
mem.baik.

c. Skenario 4, menghasilkan Net Present Value positif sebesar Rp.
13.148 juta, Internal Rate of Return sebesar 11,85% dan Payback
l'eriod,. selama 5 tahun, 11 bulan, sehingga dinyatakan. layak
(feasible). Namunjika dikaitkan. dengan.proyeksi keuangan secara.'
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menyeluruh maka kredit investasi yang diperoleh tidak bisa lunas
sesuai jadwalnya, karena adanya beban angsuran.kredit yangJ~a.

d. Skenario 5, menghasilkan Net Present Value positif sebesar Rp.
10.363 juta,. Internal Rate. of Return sebesar 11,09% dan. Payback
Period, selama 5 tahun, 9 bulan. Seluruh kreditnya dapat
diselesaikap. lebiheepat dankinerja.keuangan perusahaan eendllrung
membaik.

Berdasarkan hasil analisis kelima skenario (skenario 1, 2r 3, 4 dan 5) di
atas dapat disimpulkan bahwa reneana investasi penambahan kapasitas mesin
oleh PT. XYZ tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan (feasible). Dan
solusi yang harns ditempuh oleh PT. XYZ tersebut adalah harns melakukan
investasi penambahan .kapasitas mesin. weaving, sehingga dapaL meningkl}tkan
penjualannya dan memuIihkan kemampuan perusahaan dalam meneiptakan laba
untuk memperbaiki struktur keuarigan seeara bertahap. Memang jikaskenap.o 2
dan 4 sesuai analisis sensitivitas tersebut teIjadi, maka kredit investasi dimaksud
tidak dapat dilunasi karena bila dikaitkan dengan proyeksi keuangan seeara
menyeluruh masih terdapat beban angsuran atas kreditnya yang lama. Namun '
hal ini dapat diatasi dengan eara melakukan penjadwalan kembali kreditnya
(diperpanjang dengan menurunkan jumlah angsuran), dengan pertimbangan
umur ekonomis mesin yangdibeli adalahberkisar 15 - 20 tahun.
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