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PT.Bintang Timur Raya indah adalah perusalraan yang hergerak di bidang 
pengolahan kayu, terutama untuk produk - produk latninatingfnger joint, side fir 
side, prc?file, iilmini~ring suiii,! ) . t > c ~ ~ ( l ,  jhuring U J Y J ~ I ~ .  Sclama ini scbagian bcsas pangsa 
pasamya adalah untuk diekspor ke negara Jerman, Cina, dan Italia. Dalam 
melaksanakan proses prod~ksinya terdapat perbedaan antara kapasitas dari mesin 
pengering kayu dengan mesin moulding sehingga perusahaan tidak dapat 
memproduksi lebih banyak kayu olahan untuk memenulu p e m ~ t a a n  dari luar negeri. 
Oleh karenanya PT.BTRI berencana untuk rnenambah mesin pengering kayu dengan 
memheli mesin balu ataupun second. Selama ini PT.BTRI menggunakan jasa 
pengering kayu dari pihak ketiga untuk memenuhi kekurangannya bila kapasitas 
mesin pengering kay u milik perusahaan t.idak mencukupi. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pennasalahan tersebut di atas, yaitu 
menentukan pilihan investasi yang optimal bagi PT.BTR1. Untuk membatasi lingkup 
penelitian, maka penelitian ini hanya dibatasi mengenai sisi kuantitatif den= 
menggunakan data data keuangan perusahaan selanla kumn waktu 3 tahm yaitu d d  
tahun 1998 hingga tahun 2000 dan didukung dengan analisis industri pengolahan 
kayu. Metodologi penelitian yang dipakai adalah Proyeksi keuangan selama 10 tahun, 
NPV, ARR, IRR, PI dan P~7j:back Period, tinze series regressiotz, Analisis Sensitivitas 
dan keunggulan bersaing untuk menganalisis lingkungan industri. Acuan yang 
dipergunakan dalam analisis sensitivitas adalah apabila te jadi kenaikan lmga jasa 
sewa mesin pengering berharkan tren dari kenaikan volume produksi kayu olahan 
selama 10 tahun serta apabila PT.BTRI melakukan investasi mesin dengan 
memperhitungkan kenaikan harga tanah setiap tahunnya. 

Daxi basil peniiliti.an investasi awal terlihat bahwa nilai NPV, ARR, IRR, PI 
dan Payhack Period bila menggunakan jasa pengering dari pihak ketiga memberikan 
ni!ai yang tertinggi bila dibandingkan dengan membeli mesin pengering baru ataupun 
second. Setelah dilakukan analisis sensitivitas lebih lanjut maka nilai NPV bila 
menyewa akan bervariasi mengikuti kenaikan harga jasa pengering kayu, sedangkan 
nilai NPV bila membeli mesin pengering baik barn ataupun second dimana kenaikan 
harga tatrah diperlritungkan tnaka trilai NPV nya lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan menggunakan jasa pengering kayu dari pihak ketiga 

Dalam melakukan penilailaian investasi nilai NPV tidak dapat dijadikan criteria 
mutlak dalam menentukan kelayakan investasi, tetapi kriteria lainnya seperti ARR, 
IRR, PI dan Pqback Period hams diperhitungkan. Dari hasil penilaian investasi 
setelah dilakukan analisis sensitivitas maka pilihan menggunakan jasa wagering dari 



pihak ketiga memberikan nilai ARR, IRR, PI yang t e h g g i  dibandingkan dengm 
membeli mesin pengering. 

Jika dikaitkan dengan pilihan investasi yang optimal berdasarkan perhitungan 
yang dilakukan maka PT.BTIU disarankan untuk tetap menggunakan jasa pengering 
pihak ketiga Atas piiihan tersebut PT.BTR1 harm yakin atas tersedianya pihak - 
pihak yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atas jasa pengeringan kayu di 
masa yang akan datang serta ketidakusangan teknologi mesin pengering. 
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