
BAB I 

PENDAHUL'JAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri pengoiahan kayu saat ini berkembang dengm 

cukup pesat khususnya untuk produk- produk kayu seperti kayu gergajian, kayu 

lapis, serbuk kayu dan komponen kayu untuk keperluan kursi, meja dan 

sebagainya. Secara umum produk- produk yang dillasilkan oleh induqtri 

pengolahan kayu dibagi dalam dua kategori yaitu panel produk seperti halnya 

pljwood, inedi~nn densityfibreboard (UDF), oriented strand board dan non panel 

produk seperti laminafed wood, glulam, sawn timber dan sebagainya. Panel 

produk biasanya dipergunakatl untuk pelapis dan memperkuat struktur tergantung 

pada pemakaiannya, sedangkan penggunaan dari non panel produk adalah dalam 

pekerjaan kousmksi, terutama dalam pembuatan s m m  sebagai kaso dan tiang 

luaupun untuk pekerjaan dalam tahap akhir seperti pembuatan lemari dan 

Furniture. 

Kedua jenis produk kayu tersebut mempunyai segmen pasar tersendiri di 

negara- negara pengekspor kayu. Permintaan terbesar dari produk non panel 

adalah sawn fimber, akan tetapi dengan adanya pembatasan ekspor kayu bulat dan 

sawn limher ole11 negara- negara penghasil kayu terbesar seperh' halnya lndoriesia 

dan Malaysia menyebabkan produk-produk non panel lainnya seperti laminating 

dan mouldin2 wood misalnya : Laminating (solid) Wood, Lu~trinafing 

(Fingerjoint) Wood, Pro$le dun Side four side (S4S) mmulai disukai oleh pasar. 

Produk 1.atninaling dan Mouding Wood adalal~ produk kayu yang telah diolah 

lebih lanjut sehingga memiliki ukuran yang seragam, kuat dan telah dilapisi anti 



rayap sehingga disukai oleh konsumen karena lebih stabil. Kelebihan produk 

tersebut tidak ditemui dalam produk sawn timber yang tidak memiliki ukuran 

yang seragam baik dari segi berat maupun dimensinya yang sering melengkung, 

retak dan menyusut. 

Pangsa pasar dari produk kayu olahan cukup banyak seperti halnya produk 

tekstil, minyak dan gas, sebagian besar produk kayu olahan dipasarkan ke negara- 

negara Amerika Serikat, Jeman, Prancis, Inggris dan Jepang oleh negara-negara 

pengekspor kayu seperti Indonesia, Malaysia, Brazil, Thailand, dan Philipina. 

Persaingan dari negara-negara penghasil kayu olahan dunia dalam memasarkan 

produk-produk tersebut sangat ketat terutarna dalam segi harga, kualitas, produk, 

kecepatan pengiriman dan jaringan pemasaran yang dimiliki. Apabila ditinjau dari 

segi harga, persaingan yang terjadi sangat tergantung dari persediaan bahan baku 

yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, dimana semakin banyak ketersediaan 

bahan baku negara tersebut, harga yang diberikan akan lebih kompetitif Selain 

segi harga, kualitas produk yang dihasilkan dan ketepatan waktu pengiriman 

adalah faktor lain yang sangat diperhatikan ole11 konsumen mancanegara, 

sehingga persaingan harga yang terjadi tanpa diimbaagi dengan peningkatau 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan volume 

penjualan. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam persaingan ini adalah 

jaringan pemasamn di negara-negara konsumen karena tanpa adanya promosi, 

produk yang akan dijual tidak akan dikenal baik dari segi harga, htalitas dan 

volume yang tersedia. 

Perkembangan industri kayu olahan di Indonesia cukup menggembirakan 

dimana rata-rata devisa yang dihasilkan setiap tahunnya oleh produk-produk hasil 



hutan Indonesia berkisar US $ 7.126.808.000. Nilai ekspor kayu olahan tersebut 

mengalami peningkatan sebesaar 6% pa& periode tahun 1997-1990 dan 

meningkat 5 % pada periode tahun 1998-1 999 seperti ditunjukkan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Industri Indonesia tahun 1995-1999 

1999 
33.31Zm 

13,WSR 
7.513,m - 

Sum$er: Bim Pusat StalidkTahun 1999 

Berdasarkan data dalam Tabel 1 maka nilai ekspor pada tehun 1997 

mengalami pentuunan sejalan dengan tqadinya laisis ekonomi yang melanda 

Indonesia serta akibat jenuhnya pasaran produk-produk kayu intemasionai 

terutama untuk pangsa pasar di negara Jepang. Pada tahun 1999 nilai ekspor 

mengalami peningkatan kembali sejalan dengan adanya perbaikan kondisi sosial, 

ekonomi dan politik di Indonesia serta meningkabya kebutuhan akan produk 

kayu olahan dari Jepang, Jeman, USA dan lainnya. Perbaikan ekonomi di 

Indonesia dan dunia meinberikan dampak yang positif bagi perhunbuhan ekspor 

kayu olahan untuk produk-produk laminaring dan moulding nmx2 sehingga 

diperkirakan permintaan produk-produk tersebut akan meninglcat antara 10% - 

20% ditahun 2000 dan 2001. 

Perkembangan jumlah produsen yang berkecimpung di industri kayu 

olahan di Indonesia sangat pesat. Berdasarkan data yang terhitnpun, saat ini 

terdapat 167 perusaham kayu olahan yang memproduksi laminating dun 

moulding wood. Perusaham-perusahaan tersebut tersebar mulai dae Pulau Jawa, 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi dan dari jumlah tersebut 71 pemahaan 

terdapat di Pulau Jawa. Salah satu dati produsen kayu olahan adalah PT.Bintang 

1998 

34.587,@5 
12385,871 

7,098,050 

1997 

34,842,988 

1,350,552 
&7a),655 

1895 

%Z118,973 
1,052759 
7,2~,942 

U&n 
Total Elcspw Has8 InduStri 

T~UDpormdrtiffiniaAgo 
~ o t a l  Elcspw h a  W n  

1995 
29,328,196 
12149,451 
7 ,081 ,1~  



terdapat di Pulau Jawa. Salah satu dari produsen kayu olahan adalah PT.Bintang 

Timur Raya Indah (PT.BTR1) yang memproduksi laminating solid wood, profile, 

door component dan laminatingfinge~oint wood dengan total penjualan pa& 

tahun 1999 mencapai 1.61 % dari total ekspor Indonesia ke mancanegara. 

Kendala yang dihadapi saat ini oleh PT.BTEU adalah keterbatasan 

produksi mesin pengering kayu ( Klin Diy) yang tidak sebanding dengan 

kapasitas produksi mesin-mesin lainnya seperti; mesin pemotong, mesin 

pembentuk, mesin moulding dan mesin pengamplas, yang menyebabkan junlah 

kayu kering yang dapat diolah hanya sebatas kemampuan mesin pengering yang 

ada. Hal ini mengakibatkan jumlah maksimum barang jadi yang dapat dihasikan 

hanya mencapai 600 m .per bulan sehingga menghambat proses produksi 

selanjutnya. Akibat lebih lanjut adalah pemenuhan permintaan pelanggan tidak 

dapat terpenuhi dengan segera. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT.BTRI 

adalah dengan melakukan penyewaan mesin pengering dari perusahaan lain. Akan 

tetapi hal ini menyebabkan kenailcan biaya sewa sehingga te jadi inefisiensi biaya 

produksi yang mempengadi kemampuan perusahaan untuk inenghasikan laba 

menjadi berkurang. Kendala yang kedua 3dalah alur proses produksi yang 

diterapkan oleh PT.BTRI kurang berjalan dengan baik karena tidak disertai 

dengan penataan ruang-ruang produksi sesuai dengan proses produksi yang ada. 

Kondisi tersebut terjadi karena luas area pabrik tidak memadai untuk melakukan 

penataan lebih lanjut. Berdasarkan dua hal yang diiebutkan diatas maka PT.BTRI 

berencana ~mtuk melakukan penambahan investasi dalam aktiva tetap. Investasi 

tersebut b e ~ p a  penambahan mesin pengering dan pembelian tanah untuk 



perluasan pabrik agar kapasitas produksi meningkat, sehubungan dengan kenaikan 

permintaan produk hasil olehan kayu ke mancanegara. 

Dalam rangka melaksanakan investasi tersebut maka harus diketahui 

bagaimana prospek dari industri kayu Indonesia dimasa mendatang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

maka pennasalahan yang dil~adapi oleh PT.BTRI adalah : 

a.Kapasitas mesin p e n g h g  yang ti&& sesuai dengan mesin - mesin 

lainnya sehingga menghambat proses produksi selanjutnya. 

b.Tata letak pabrik yang tidak sesuai dengan alur proses pmduksi karena 

keterbatasan lahan yang ada. 

c.Te.rjadinya inefisiensi baik dxi segi kenaikan biaya untuk menyewa 

mesin pengering maupun dari segi alur proses produksi sehingga 

mengalabatkan tejadinya waktu tunggu yang cukup lama dari proses 

yang satu ke proses produksi berikutnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun perumusan masalah sebagai 

berikut: 

Bagaimana keputusan PT.BTRI yang terbaik apakah melakukan investasi 

penambahan kapasitas mesin pengering atau tetap menyewa mesin 

pengering ? 



1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitan 

Untuk mengkaji kelayakan atas rencana investasi penambahan mesin 

pengering d m  pembelian tanah yang akan dilakukan oleh PT.Bintang 

Timur Raya Indah. 

b. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan investasi 

yang akan dilaksanakan oleh PT.Bintang Timur Raya Indal~. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen PT.Bintang Timur Raya 

Indah untnk mengoptimalkan sumber dana yang dimiliki untuk 

melakukan pilihan investasi yang tepat. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup penilaian investasi yang akan dilakukan PT.Bintang Timur 

Raya Indah difokuskan kepada aspek keuangannya dengan mempehbangkan 

Lingkungan indushinya sehingga akan dilihat pengaruhnya terhadap kelayakan 

dan kinerja pemsahaan. Penelitian ini lebih ditekankan pada aspek lcuantitatif 

seperti perkembangan permintam produk hasil olahan kayu, kondisi keuangan 

pe~~t3haan. 




