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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Sejarah Berdirinya PG.Tasikmadu 

Pabrik gula Tasikmadu pengolahanya di bawah PT. Perkebunan Nusantara 

IX (PERSERO), yang pertama kali didirikan di Colomadu oleh KGPAA 

Mangkunegoro IV pada tahun 1871 yang bekerja sama dengan pemerintahan 

Hindia Belanda yaitu Soeperintedes ME Zeken. Mulai berproduksi dapat 

menghasilkan 3.700 kuintal dari luas areal tanah 95 hektar . 

KGPAA Mangkunegoro IV sukses mendirikan PG. Colomadu, beliau mulai 

tertarik memperluas pabriknya dengan mendirikan pabrik yaitu PG. Tasikmadu 

tanggal 11 Juni 1871 dengan arsitek bernama H. Kamp yang dulu menjadi 

arsitek pada PG. Colomadu. Sesuai dengan perkembangan luas tanaman tebu, 

maka PG.Tasikmadu dirancang dan dibangun dengan kapasitas yang lebih besar 

dari PG. Colomadu. Sejak tanggal 20 Mei 1926 diadakan perbaikan dan 

berproduksi normal tahun 1937, saat pemerintahan jepang kantornya diganti 

menjadi Kantor Pimpinan Oemoem Perusahaan Mangkunegara (KPOPPMN). 

    PG.Tasikmadu mengalami banyak perkembangan antara lain : 

a. Periode 1871-1942 

Berada di bawah pimpinan Het Fonds Egendommen Van Het 

Mangkoenegarance RIJK . 
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b. Periode 1942-1945 

Terdapat perubahan nama kantor yaitu Kantor Pimpinan Umum 

Perusahaan - perusahaan  Mangkuoenegaran (PUPPMN) . 

c. Periode 1946-1947 

Penggabungan antara Perusahaan Milik Kasunanan ,yang diberi nama 

Perusahaan Nasional Surakarta ( PNS ). 

d. Periode 1947-1960 

Dengan di keluarkannya peraturan Pemerintah Nomor 9/1947 perusahaan 

Nasional Surakarta (PNS), diubah menjadi Perusahaan Perkebunan 

Republik Indonesia (PPRI) dan kepemilikannya dipegang oleh Negara 

Republik Indonesia. 

e. Periode 1960-1963 

Perubahan nama dari Perusahaan Republik Indonesia menjadi Perusahaan 

Perkebunan Negara (PPN) . 

f. Periode 1963-1968 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1/1963 Perusahaan 

Perkebunan Negara (PPN) diubah menjadi Badan Pimpinan Perusahaan 

Perkebunan Negara Gula (BPUPPN_Gula ). 

g. Periode 1968-1981 

Badan Pimpinan Perusahaan Perkebunan Negara Gula (BPUPPN_Gula) 

diubah menjadi Perusahaan Negara Perkebunan dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 14/1968. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut 

PG. Tasikmadu termasuk dalam PNP XVI Surakarta . 

h. Periode 1981-1994 

Tanggal 1 April 1981 di tetapkan bahwa Perusahaan Negara Perkebunan 

XVI digabung menjadi PT.Perkebunan XV_XVI yang berkedudukan di 

Semarang . 

i. Periode 1994-1995 

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.016/1994 tanggal 2 

Mei 1994 maka PT.Perkebunan XV_XVI (Persero) berada dibawah 

pengelolaan PT.Perkebunan XXI_XXII ( Persero ). 

j. Periode 1995 sampai sekarang 

Dengan dikeluerkan Peraturan Pemerintah Nomor 14/1996 maka terjadi 

penggabungan Pt.Perkebunan XV-XVI ( Persero ) dan PT.Perkebunan 

Nusantara IX ( Persero ). 

PT.Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) memiliki unit-unit produksi antara lain 

sebagai berikut : 

a) PG. Jatibarang 

b) PG. Pangka 

c) PG. Sumberharjo 

d) PG. Sragi 

e) PG. Rendeng 

f) PG. Gondang Baru 
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g) PG. Tasikmadu 

h) PG. Mojo 

 

1.2 SASARAN DAN TUJUAN PG.TASIKMADU 

1.2.1 Sasaran 

Sasaran perusahaan sesuai yang telah ditetapkan oleh direksi PTPN IX (Persero) 

adalah : 

a. Diupayakan rasa ikut memiliki dari seluruh karyawan sehingga loyalitas 

atau kesetiaan tinggi bersedia bekerja serta berprestasi demi keberhasilan 

serta kelangsungan hidup perusahaan . 

b. Diciptakan untuk berani mengutarakan pendapat dari seluruh karyawan 

yang didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi demi kemajuan 

perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan 

karyawan . 

c. Diciptakanya kepatuhan seluruh jajaran baik terhadap perundang-

undangan, peraturan dan sistem atau prosedur kerja dalam upaya 

pencapaian misi perusahaan sebagai salah satu BUMN demi kepentingan 

nasional . 

1.2.2  Tujuan  

    Tujuan perusahaan sesuai Tri Darma Perkebunan adalah : 

a. Menghasilkan devisa maupun rupiah untuk negara dengan cara seefisien 

mungkin 
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b. Memenuhi fungsi sosial, diantaranya pemeliharaan atau penambahan 

lapangan kerja untuk warga Indonesia . 

c. Memelihara kekayaan alam berupa pemeliharaan dan peningkatan 

kesuburan tanah dan tanamannya . 

 

1.3 LOKASI PERUSAHAAN 

PG.Tasikmadu terletak di desa Sondokoro (dulu) , sekarang bernama desa 

Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah. 

PG. Tasikmadu merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang 

pengolahan tebu menjadi produk gula. Pabrik Gula Tasikmadu ini sangat 

strategis, karena : 

a) Lokasi berdekatan dengan daerah penghasil bahan baku utama yaitu gula, 

b) dekat dengan pengairan yaitu waduk Delingan, 

c) dekat dengan tenaga kerja baik ahli maupun biasa, dan 

d) area tanah di sekitar pabrik sangat cocok untuk tanaman tebu, sehingga alat 

angkut tebu (lori) dapat keluar masuk dengan mudah . 

 

1.4 STRUKTUR ORGANISASI 

Seperti perusahaan lainnya, PG.Tasikmadu memiliki struktur organisasi 

yang dipimpin oleh seorang administratur yang akan bertanggung jawab kepada 

Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero). Di dalam PG. Tasikmadu 

menggunakan jenis wewenang garis (lini).Wewenang ini merupakan suatu sistem 
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hubungan wewenang pihak atasan mendelegasikan  wewenangnya kepada pihak 

bawahan.  

Tujuan dibentuk stuktur organisasi pada umumnya adalah : 

a) Mempermudah  karyawan melakukan tugasnya. 

b) Mempermudah pimpinan mengadakan pengawasan. 

c) Mengkoordinasi kegiatan bawahan agar paham dengan tugas yang diberikan. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing jabatan di PG. Tasikmadu : 

a) ADMINISTRATUR  

Bertugas : 

- Memimpin bawahan dan bertanggung jawab atas kelangsungan serta 

kemajuan perusahaan. 

- Mengawasi seluruh kegiatan operasional bawahan. 

- Bertanggung jawab kepada Direksi. 

- Menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang . 

b) KEPALA BAGIAN INSTALASI 

Bertugas : 

- Mengkoordinir kegiatan yang bersangkutan dengan mesin di lingkungan 

pabrik baik masa giling maupun diluar masa giling. 

- Mengatur penyelenggaraan daftar hadir atau absensi karyawan. 
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- Melaporkan semua hasil kegiatan kepada administratur secara periodic 

yang akan dibantu oleh masinis bagian . 

Bagian ini membawahi :  

- masinis stasiun gilingan, 

- masinis stasiun ketelan, 

- masinis pabrik tengah, 

- masinis pabrik belakang, 

- masinis stasiun listrik, 

- masinin bangunan, 

- masinis besali, 

- masinis remisi. 

c) KEPALA BAGIAN PABRIKASI 

Bertugas : 

- Memimpin proses pengolahan agar dapat menghasilkan kristal gula yang 

memiliki kualitas dan kuantitas yang optimal. 

- Menyelenggarakan arsip dan dokumen. 

- Mengatur penyimpanan gula dan tetes.  

- Melaporkan hasil kegiatan kepada administratur secara periodik yang akan 

dibantu oleh chemiker. 

Bagian ini membawahi : 

- chemiker, 
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- kepala prosessing, 

- pengawasan mutu, 

- staff gudang gula, 

- staff timbang gula. 

d) KEPALA BAGIAN TUK ( Tata Usaha dan Keuangan ) 

Bertugas : 

- Bertanggung jawab atas SDM , keuangan dan  pembukuan.  

- Mengatur dan mengawasi penggunaan uang dan barang. 

- Menyusun laporan secara periodic. 

Bagian ini membawahi : 

- pembukuan, 

- keuangan, 

- personalian dan tenaga kerja umum. 

e) KEPALA BAGIAN TANAMAN 

Bertugas : 

- Mengadakan penyuluhan kepada petani tebu. 

- Mengadakan perjanjian dengan petani tebu mengenai penggilingan tebu. 

- Mengatur jalannya pelaksanaan kerja teknis dan administrasi.  

- Melaporkan hasil kegiatan secara periodik yang akan dibantu oleh 

Manajer Kebun Wilayah (MKW). 
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Bagian ini membawahi : 

- sinder kebun, 

- sinder kebun kepala. 

 

1.5 PROSES PRODUKSI 

Dalam pembuatan produknya, PG. Tasikmadu menggunakan proses 

karbornatasi rangkap, karena dengan proses inilah dapat dihasilkan gula yang 

mempunyai mutu baik di banding dengan gula putih lainnya. 

Bahan baku utama yang diperlukan dalam proses ini adalah tebu yang 

didapatkan dari berbagai petani tebu yang telah tersebar di wilayah PG. 

Tasikmadu. Selain bahan baku utama tentunya terdapat pula bahan-bahan lain 

yang akan membantu dalam proses produksi gula di PG. Tasikmadu. Bahan 

pembantu antara lain batu gamping, cokes, dan belerang. Di dalam proses untuk 

mendapatkan gula dengan mutu yang baik, diperlukan beberapa proses, antara 

lain : 

1) Stasiun gilingan  

Tujuannya untuk mengambil nira dari tebu, dan diharapkan ampas dapat 

ditekan sedikit mungkin . 

2) Stasiun pemurnian  

Tujuannya untuk memisahkan kotoran yang terdapat di dalam nira mentah 

sehingga dihasilkan nira yang jernih . 
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3) Stasiun penguapan 

Tujuannya untuk memekatkan nira dengan cara menguapkan kandungan 

airnya sebanyak mungkin . 

4) Stasiun Kristalisasi 

Tujuannya untuk menguapkan air yang terdapat dalam nira mentah dan 

membentuk kristal gula dalam tetes sekecil mungkin. 

5) Stasiun Pemutaran 

Tujuannya untuk pemisahan antara kristal gula dari stroop 

6) Stasiun Pengeringan dan pembungkusan 

Merupakan tempat pengeringan gula yang dihasilkan dari stasiun 

pemutaran, setelah dikeringkan selanjutnya dibungkus dan disimpan . 

 

1.6 MANFAAT PRODUK 

1.6.1 Produk utama 

a. Gula  

Gula merupakan bahan pemanis yang mengandung energi yang cukup 

tinggi. Di dalam industri makanan, gula dapat dijadikan bahan utama 

pembuatan selai, jelly dan bahan baku pemanis buatan 

b. Tetes 

Tetes dulunya merupakan produk sampingan, tetapi sekarang 

merupakan produk utama selain gula, karena tetes ini dapat 

mendatangkan pendapatan baru untuk perusahaan. Tetes diperoleh dari 
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proses pemisahan gula, yang banyak digunakan dalam industri 

fermentasi yang mampu menghasilkan Monosodium Glutamate 

(MSG). Selain itu tetes juga dicari oleh industri alkohol, ragi dan roti . 

   1.6.2 Produk sampingan 

a. Blotong 

Merupakan residu dari penyarinagn nira kotor yang dapat digunakan 

untuk pupuk kompos / hanya digunakan sebagai media penimbunan . 

b. Bagasse  

Merupakan ampas dari penggilingan yang dapat digunakan sebagai 

bahan bakar ketel dan diolah kembali menjadi bahan baku kertas 

setelah melalui proses pengeringan . 

 
 
1.7 OPERASIONAL PERUSAHAAN 

PG. Tasikmadu melakukan proses produksi dalam satu tahun sekali, 

yaitu 4 bulan atau disebut masa giling tebu, sesuai musim tebu sebagai bahan 

baku utama pembuatan gula. Sedangkan proses penjualan gula dilakukan secara 

lelang yang berpusat di Kantor Direksi . 

   1.7.1 Pemasaran 

Produk gula PG. Tasikmadu dipasarkan ke berbagai wilayah, dengan 

sistem lelang yang diadakan di Kantor Direksi. PG. Tasikmadu sering 

menggunakan pemasaran dengan sistem lelang. Selain sistem lelang PG. 

Tasikmadu memasarkan produknya dengan:  
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a. Sistem penjualan tertutup 

b. Sistem penjualan langsung 

c. Sistem kontrak  

d. Sistem forward sell 

 

1.8 PERSONALIA 

 1.8.1 Jumlah Tenaga Kerja 

Tabel 1.8.1 
Pegawai Staff 

 
NO BAGIAN JUMLAH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Pimpinan dan Tata usaha 
Tanaman 
Pabrikasi 
Tebang / angkut 
Instalasi  
Jumlah 

14 
26 
2 
7 

14 
63 

         Sumber: PG. Tasikmadu 

 1.8.2 Sistem Pengupahan 

Sistem pengupahan untuk karyawan menggunakan sistem gaji 

bulanan yang dibayarkan setiap tanggal 25, sedangkan untuk karyawan 

kontrak menggunakan gaji mingguan. 

 1.8.3 Jam kerja 

Jam kerja untuk karyawan, masuk mulai 07.00 – 14.00 WIBA, 

sedangkan pada saat giling berlangsung, jam kerja bagi karyawan bulanan 

dibagi menjadi 3 shift 06.00 – 14.00, 14.00 – 22.00 dan 22.00- 06.00. 
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2. LATAR BELAKANG MASALAH  

Setiap proses produksi yang menghasilkan suatu jenis produk harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena produk yang dihasilkan sangat 

berpengaruh dalam pemasaran hasil produksi dan pendapatan yang akan 

diperoleh perusahaan. Semakin berkembangnya persaingan dalam dunia 

bisnis, sektor industri serta penilaian konsumen terhadap kualitas produk dan 

harga, perusahaan perlu untuk mengembangkan perusahaan dengan cara 

memperbaiki produksi yang bermutu tinggi dan mampu melihat peluang 

pasar.  

Tujuan utama produksi adalah menghasilkan produk yang bermutu 

tinggi dengan biaya rendah, tentunya jangan sampai terjadi penurunan kualitas 

produk. Untuk mencapai sasaran dan tujuan, maka harus ada dukungan 

perencanaan produksi yang baik, karena perencanaan ini merupakan faktor 

utama produksi sebagai penentu keberhasilan dan kegagalan manajer dalam 

menjalankan perusahaan. Perencanaan produksi dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas produk, karena mutu adalah hal penting 

dalam keberhasilan perusahaan . 

Proses produksi didukung dengan berbagai faktor, antara lain: 

faktor intern yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin dan peralatan yang 

memadai. Selain itu, juga terdapat faktor ekstern diantaranya daya beli 
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konsumen terhadap barang produksi, kebijakan pemerintah dan daya saing 

dengan perusahaan lain. 

Faktor intern yang paling penting selain bahan baku adalah 

ketersediaan peralatan yang memadai untuk memperlancar proses produksi. 

Alat pengangkutan yang kurang memadai akan menghambat proses produksi, 

apalagi alat pengangkutan yang berkaitan dengan pemindahan barang dari 

stasiun satu ke stasiun lain . 

PG. Tasikmadu belum ada alat pengangkutan yang memadai, 

sehingga sistem transport barang dari stasiun akhir produksi ke gudang  

menggunakan tenaga manusia. Gudang gula ini berjarak 250 meter dari 

stasiun akhir produksi. Masalah yang sering timbul dalam proses 

pengangkutan gula pada PG. Tasikmadu dari stasiun akhir produksi ke gudang 

adalah kendala keterbatasan sumber daya manusia.  

Selama ini masalah keterbatasan pekerja pengangkut gula diatasi 

dengan perekrutan dalam jumlah yang besar pada saat musim giling 

berlangsung. Jadi pekerja ini akan selesai masa kontraknya setelah musim 

giling usai. Meskipun di sekitar wilayah PG. Tasikmadu banyak pekerja 

pengangkut gula, mereka sering tidak menaati peraturan, karena mereka hanya 

pegawai musiman yang tidak mengerti peraturan dalam PG. Tasikmadu. 

 Keterbatasan alat transpotasi selain diatasi dengan tenaga manusia, 

PG.Tasikmadu menggunakan alat transportasi truk. Meskipun PG. Tasikmadu 
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telah menggunakan truk, tetapi dengan truk akan memerlukan tenaga untuk 

bongkar muat gula. 

Dengan demikian perlu adanya pengaturan sistem pengangkutan 

yang memadai. Dengan langkah tersebut diharapkan akan memperlancar 

aktivitas produksi pada stasiun kerja. Selain itu dapat mengefisienkan waktu 

kerja dan biaya produksi, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan lancar 

tanpa terganggu dengan masalah pengangkutan yang ada. Oleh karena itu, PG. 

Tasikmadu mengusulkan alat angkut berupa forklif. 

 

3. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana proses penentuan layak atau tidaknya alat pengangkut 

gula, forklif di PG. Tasikmadu dan bagaimana hasilnya? 

b) Perbandingan biaya antara alat pengangkut gula, forklif dengan 

truk, mana yang lebih efisien. 

 

4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: 

a. Untuk memberikan solusi alat pengangkutan yang tepat. 

b. Untuk menilai suatu investasi dikatakan layak dan tidak. 

c. Untuk menilai suatu kelayakan investasi dalam perusahaan. 
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5. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan  

a. Dapat digunakan sebagai usulan kepada perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja dan hasil produksi . 

b. Agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh pengadaan alat 

angkut terhadap biaya produksi. 

2. Bagi penulis lain 

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan dasar bagi penelitian yang 

lebih lanjut . 
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BAB II 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung dan segera 

diperoleh dari sumber data oleh penyelidik dengan tujuan 

yang khusus, berasal dari hasil wawancara dengan pihak-

pihak yang berwenang pada PG.Tasikmadu . 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan dari orang-orang di luar 

penyelidik sendiri, walaupun data yang dikumpulkan 

sesungguhnya adalah data yang asli. Dapat diperoleh dari 

literature, majalah dan buku-buku yang berhubungan 

dengan penelitian ini.  

2. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung . 
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b. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

kepada pihak yang berwenang . 

 
 
B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Investasi 
Setiap badan usaha yang menghasilkan atau menjual suatu produk tanpa 

melihat skala usahanya , pasti akan terikat dengan kebutuhan investasi baik untuk 

tujuan meningkatkan skala produksinya, memperbaiki efisiensi operasinya 

maupun dengan tujuan untuk mengadakan alat produksi baru untuk memperluas 

produk yang dihasilkan . 

Investasi adalah kegiatan menarik dana kemudian menggunakannya untuk 

membeli barang modal pada saat sekarang ini dan mengusahakan terwujudnya 

laba dimasa mendatang (Basalamah, 1991). 

Sedangkan menurut Riyanto (1984): Investasi merupakan perluasan usaha 

untuk menambah kapasitas operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

Kebutuhan dana yang ditanamkan dalam suatu investasi adalah menyangkut 

seluruh dana yang dilakukan dalam rangka pengadaan sarana fisik yang 

mempunyai periode putaran jangka panjang . 

Investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan yang memanfaatkan 

pengeluaran kas pada waktu sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan laba 

yang diharapkan di masa mendatang (Van Horne, 1981) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



19 

  
 

Investasi merupakan aktivitas yang berupa perencanaan penggunaan dana 

dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan untuk membentuk suatu aktivitas 

investasi dimana dikeluarkan dana untuk membentuk aktiva produktif dengan 

harapan untuk memperoleh manfaat di masa akan datang. Setiap usulan investasi 

harus mempunyai periode tertentu, yaitu kapan proyek itu dimulai dan kapan 

proyek itu berakhir. 

Proyek investasi memanfaatkan dana yang tidak sedikit, dilakukan pada 

saat sekarang dan manfaat baru diterima setelah proyek dioperasikan di masa 

mendatang, sedang waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastian . 

 

2. Jenis Investasi  

  Jenis investasi menurut Djarwanto , 1993 adalah sebagai berikut : 

a. Penggantian (replacement) 

Pemakaian aktiva tetap akan menyebabkan keausan , atau adanya 

teknologi baru menyebabkan mesin lama mungkin sudah ketinggalan zaman . 

Dana tersebut dapat dianggarkan untuk mengganti mesin yang telah aus atau 

ketinggalan zaman . 

b. Diversifikasi (diversification) 

Diversifikasi dapat melindungi perusahaan dari kemungkinan kegagalan 

karena hanya menjual produk tunggal. Perusahaan dapat mempertimbangkan 

untuk memasuki pasar baru dengan membeli mesin baru yang menghasilkan 

produk baru . 
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c. Perluasan (expansion) 

Perusahaan-perusahaan yang berhasil dimana permintaan akan produknya 

cenderung meningkat, akan mempertimbangkan untuk menambah 

kapasitasnya dengan meningkatkan fasilitas produksinya. 

d. Penelitian dan pengembangan (research and development) 

Perusahaan-perusahaan yang termasuk industri tertentu dimana teknologi 

cepat berubah, akan banyak mengeluarkan dana untuk keperluan penelitian 

dan pengembangan produk baru. 

e. Lain-lain (miscellaneous) 

Investasi ini tidak secara langsung berorientasi pada tujuan memperoleh 

profit, dimasukan bentuk investasi lain-lain. 

 
3. Investasi Dalam Aktiva Tetap  

Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap seperti halnya yang 

diinvestasikan pada aktiva lancar yang juga akan mengalami proses perputaran. 

Secara konseptual investasi dalam aktiva tetap dan investasi dalam aktiva lancar 

berbeda pada “waktu” dan “cara perputaran dana” yang tertanam di dalamnya. 

Investasi dalam aktiva lancar diharapkan mampu menerima pengembalian dana 

dalam waktu dekat, satu hari, satu minggu paling lama satu tahun dan secara 

sekaligus. Sedangkan pada aktiva tetap dana yang tertanam di dalamnya akan 

kembali secara berangsur dalam beberapa tahun melalui depresiasi (Riyanto,1994) 
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Perusahaan yang melakukan investasi dalam aktiva tetap ini pada 

umumnya akan melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu antara 

lain adalah sebagai berikut : (Ahyari, 1989: 176 –179)  

a. Investasi aktiva tetap untuk pengganti aktiva yang rusak. 

 b.Investasi aktiva tetap karena pengganti teknologi. 

            c Investasi aktiva tetap untuk perluasan perusahaan.  

 d. Investasi aktiva tetap untuk pendirian pabrik baru. 

Setiap perusahaan yang melakukan investasi dalam waktu aktiva tetap 

selalu dengan harapan bahwa perusahaan akan memeperoleh kembali dana yang 

tertanam dalam investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 

diantisipasikan. Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan  keputusan 

mengenai pengeluaran dana, yang melebihi jangka waktu satu tahun, disebut 

sebagai capital budgeting. Menurut Clark et. al, capital budgeting adalah salah 

satu bentuk keputusan dalam manajemen pembelanjaan yang mempertajam 

sasaran dan kriteria proyek penanaman sumber-sumber berjangka panjang. 

 Capital budgetting mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan karena: 

a. Dana yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka waktu yang lama sehingga 

perlu diperhitungkan secara cermat untung ruginya. 

b.  Kebutuhan dana harus diperhitungkan secara tepat karena jika dana yang 

tersedia melebihi kebutuhan akan menimbulkan beban tetap tambahan. 

Sebaliknya jika dana yang tersedia kurang dari seharusnya kegiatan produksi 

akan terganggu. 
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c. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya perlu jumlah yang besar, 

sehingga mungkin tidak akan didapatkan pada waktu yang pendek. Hal ini 

yang menyebabkan rencana harus dibuat secara hati-hati dan teliti. 

d. Kesalahan dalam pengambilan keputusan megenai pengeluaran modal tersebut 

akan mempunyai dampak yang berat dan panjang. 

Dengan demikian, penganggaran pengeluaran modal ini berguna untuk 

menghasilkan keputusan layak tidaknya suatu rencana modal jangka panjang 

dilihat dari sudut pandang keuangan. 

 

4. Analisis Kelayakan  
 

Arti kelayakan pada kegiatan mengkaji kelayakan suatu gagasan dikaitkan 

dengan kemungkinan tingkat keberhasilan tujuan yang hendak diraih. Gagasan 

dapat berupa desakan untuk meningktakan fasilitas yang tersedia misalnya 

perbaikan atau penggantian peralatan yang sudah tua yang menyebabkan efisiensi 

dan efektivitas. Dengan demikain ongkos produksi dapat dikurangi, sehingga 

menaikkan daya saing (Soeharto , 1991; 7) 

  Studi kelayakan bermanfaat untuk : 

a. Memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana 

b. Memperkecil resiko keputusan investasi 

c. Untuk pengambilan keputusan yang terbaik 
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Menurut Hasan dan Suwarsono (1984), studi kelayakan proyek adalah 

penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya proyek investasi) 

dilaksanakan dengan berhasil. Studi kelayakan harus dilakukan secara hati-hati 

agar jangan sampai proyek tersebut gagal setelah dilaksanakan dengan investasi 

modal yang jumlahnya besar. Untuk itu studi kelayakan menjadi sangat penting, 

terutama untuk skala investasi yang besar. Apabila studi pendahuluan telah 

mengalami gejala yang tidak menguntungkan, maka tidak perlu melangkah ke 

tahap selanjutnya . 

 

5. Aspek-aspek Kelayakan Investasi 
 
 Aspek-aspek dalam studi kelayakan investasi antara lain : 

a. Aspek Pasar 

Berkaitan dengan daya jual yang direncanakan saat ini, komposisi dan 

perkembangan permintaan konsumen dari masa lalu hingga masa sekarang, 

proyeksi permintaan di masa yang akan datang dan kemungkinan persaingan dan 

perkembangan pemasaran . 

b. Aspek Teknik 

Meliputi input dan output, barang dan jasa yang akan diperlukan oleh proyek. 

Faktor yang pelu dipertimbangkan antara lain jenis teknologi, perhitungan jumlah 

dana yang diperlukan untuk membeli mesin. 

c.  Aspek Manajemen 
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Manajemen pembanguna merupakan proses untuk merencanakan 

penyiapan sarana fisik peralatan agar proyek yang kita rencanakan tersebut 

bisa beroperasi tepat pada waktunya. 

d.Aspek Lingkungan 

Menyangkut hubungan administrasi dengan pejabat dan instansi 

pemerintah, baik wewenang maupun tanggung jawabnya. 

e. Aspek Keuangan 

Membahas tentang bagaimana menghitung kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk investasi. 

f. Aspek Ekonomis 

Meliputi identifikasi terhadap proyek tersebut, apakah peranan proyek 

tersebut cukup besar untuk dibenarkan dalam penggunaan faktor produksi. 

 

6. PENGGOLONGAN BIAYA 

Jenis-jenis biaya adalah  

1) Biaya Investasi  

Biaya investasi merupakan biaya awal yang dikeluarkan perusahaan 

untuk kegiatan produksi, misal pembelian mesin-mesin. 

2) Biaya operasional 

Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai 

aktivitas operasional perusahaan. Biaya operasional terdiri dari dua bagian : 
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a. Biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk kegiatan operasional seperti: biaya pajak kendaraan, 

biaya pengeluaran kir, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya asuransi 

kecelakaan. 

b. Biaya tidak tetap yaitu biaya yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan operasional secara langsung, seperti: biaya bahan 

bakar, biaya pemeliharaan dan sparepart. 

3) Biaya depresiasi  

Ø Depresiasi merupakan sebagian dari perolehan aktiva tetap yang 

dialokasikan menjadi biaya pada setiap periode akuntansi 

(Baridwan, 1992) 

Sebab-sebab depresiasi  

 Faktor penyebab depresiasi yaitu: 

a. Faktor fisik 

Faktor fisik mengurangi fungsi aktiva tetap karena aus dipakai 

ataupun karena umur dan beberapa kerusakan. 

b. Faktor fungsional 

Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap antara lain 

ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga 

perlu adanya perubahan barang atau jasa yang dihasilkan.  
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  Tujuan biaya depresiasi adalah : 

a. Mengembalikan modal yang telah dimasukan ke dalam benda 

modal 

b. Memungkinkan biaya tersebut dimasukan ke dalam biaya 

produksi sebelum perhitungan keuntungan yang ditetapkan . 

 

Perhitungan depresiasi : 

 Metode perhitungan depresiasi adalah 

  
tan

arg
penyusuwaktu
perolehanah

Depresiasi =  

 

7. ALIRAN KAS 
Keputusan investasi lebih menitik beratkan pada aliran kas, karena saat 

penerimaan kas dalam investasi memiliki nilai waktu uang. Nilai uang saaat 

sekarang lebih berharga daripada nilai uang yang akan diterima di masa yang 

akan datang. Kriteria pemilihan investasi memperhitungkan nilai uang dan biaya 

tunai (Mulyadi, 1997 : 287). 

Investasi menggunakan aliran kas karena secara real diterima dan dapat 

diinvestasikan kembali oleh perusahaan, bukan pada keuntungan sebab 

keuntungan hanya menggambarkan keuntungan perusahaan bukan pada 
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kenyataaan kas yang ada pada perusahaan. Dengan kata lain besarnya keuntungan 

mungkin tidak sama dengan uang kas yang ada. 

 Arus kas dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam golongan antara lain: 

1. Menurut jenis transaksi  

a. arus kas masuk, dan 

b. arus kas keluar. 

2. Menurut sifatnya 

a. arus kas bruto, 

b. arus kas bersih, dan 

c. arus kas bersih sesudah pajak. 

3. Menurut saat terjadinya 

a. arus kas inisial (initial cash flow), 

b. arus kas proyek berjalan (intermediate cash flow), dan 

c. arus kas terminal (terminal cash flow). 

(Basalamah, 1991 : 49-51) 

 

8. MINIMUM ATTRECTIVE RATE OF RETURN (MARR) 

MARR adalah tingkat bunga pengembalian yang bisa diterima oleh 

investor. Nilai MARR (tingkat bunga) akan berbeda pada tiap-tiap perusahaan 

industri. Biasanya perusahaan menetapkan standart tingkat bunga sebagai bahan 

untuk mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan. 
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Nilai MARR (tingkat bunga) harus lebih tinggi dari biaya modal (cost of 

capital). Nilai MARR merupakan cermin ongkos kesempatan, yaitu ongkos yang 

terjadi akibat tidak dipilihnya suatu alternatif. MARR (tingkat bunga) harus tetap 

dipakai sebagai patokan walaupun suatu investasi dibiayai sepenuhnya oleh 

investor tanpa pinjaman dari pihak lain. 

Besarnya MARR dipengaruhi oleh ketersediaan modal (uang), 

ketersediaan kesempatan investasi, kondisi bisnis, tingkat inflasi, ongkos modal 

perusahaan, peraturan pajak, peraturan pemerintah, dan tingkat keberanian 

menanggung resiko bagi pengambil keputusan. 

 
9. PAJAK PENGHASILAN 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 

(Mardiasmo, 2000). Sedangkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atas kegiatan di Indonesia. 

Fungsi pajak terdiri dari: 

a. Fungsi Budgetair 

b. Fungsi Mengatur (regulered) 

Yang termasuk wajib pajak adalah 

a. Orang pribumi dan warisan yang belum terbagi. 

b. Badan usaha yaitu CV, PT, Perseroan, BUMN, BUMD, Firma, 

Kongsi, Koperasi dan bentuk-bentuk usaha lainnya. 
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Adapun besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah 

berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2000 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1994 adalah sebagai berikut: 

Pasal 17 
(1). Tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak   

dalam negeri dalam bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut: 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak    Tarif pajak 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta)    10 % 
Diatas Rp 50.000.000,00 sd Rp 100.000.000,00    15 % 
(lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah) 
Diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)    30 % 

 
 

10. KRITERIA INVESTASI  
 

Pada dasarnya kriteria investasi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan,yaitu : 

1. Kriteria investasi yang mendasarkan pada income, yaitu Average Rate of 

Return  

2. Kriteria investasi yang mendasarkan pada konsep cash flow, yaitu  

a. Payback method  

b. Net Present Value , profitability index  

( Djarwanto , 1993 )  
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Dalam menganalisa data , metode analisa kelayakan investasi harus digunakan, yaitu  

1. Metode Net Present Value ( NPV ) 

Metode ini merupakan selisih dari nilai sekarang investasi dengan nilai 

sekarang penerimaan kas bersih di masa akan datang . NPV dinyatakan dengan : 

( ) 0
1 1

A
r

A
NPV

n

t
t

t -
+

= å
=

 

Dimana  NPV  = net present value 

   At = aliran kas masuk bersih pada tahun ke t 

   r = tingkat bunga 

   n  = jumlah tahun 

  Ao = pengeluaran investasi tahun ke nol 

Apabila NPV  ³  0 , maka investasi diterima , dan sebaliknya  

apabila  NPV <  0 , maka usulan investasi ditolak 

2. Metode Internal Rate of Return ( IRR ) 

Internal rate of return adalah discount rate yang menjadikan present value 

dari proceed sama besarnya dengan present value initial outlay .Atau dengan kata 

lain discount rate yang menjadikan NPV sama dengan nol. IRR dicari dengan 

langkah trial and error , yaitu discount rate yang menghasilkan nilai positif, dan 

negatif agar ditemukan NPV nol .  

IRR dinyatakan dengan rumus : 

( )å
=
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Dimana   IRR = Internal Rate of return 

    At = aliran kas masuk bersih pada tahun ke t 

    r = tingkat bunga 

    n  = jumlah tahun 

 

3. Metode Payback Period ( PP ) 

Metode payback periode dapat mengetahui seberapa cepat investasi dapat 

kembali. Kriteria Payback periode agar suatu investasi dikatakan menguntungkan 

apabila Payback periode (PP) lebih pendek dari umur ekonomis proyek yang akan 

diinvestasikan . Payback periode dapat dinyatakan dalam rumus : 

tahunx
proceeds

investasiNilai
PP 1=  

Dimana proceeds adalah laba sesudah pajak ditambah dengan depresiasi . 

 

4. Metode Average Rate of Return ( ARR ) 

Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh 

dari suatu investasi. Angka yang digunakan laba setelah pajak dan dibandingkan 

dengan total investasi. ARR dinyatakan dalam rumus : 

%100x
investasitotal

pajaksesudahlaba
ARR =  
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5. Metode Profitability Index ( PI ) 

Metode Profitability Index ( PI ) menghitung perbandingan nilai sekarang 

dengan penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang 

investasi . PI dinyatakan dalam rumus : 

investasinilai
masukkasaliransekarangNilai

PI =  

Dengan kriteria , apabila : 

PI 1³  , maka proyek menguntungkan 

PI < 0 , maka proyek ditolak       

 

C. PEMBAHASAN 

Pada tahun 2007 PG. Tasikmadu dihadapkan pada alternatif investasi alat 

pengangkut gula (forklif) dan melanjutkan kegunaan truk angkut untuk proses 

pengangkutan gula jadi ke gudang. Kedua alternatif ini merupakan keputusan 

jangka panjang, dimana pengorbanan yang dilakukan pada saat ini, dan akan 

memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Hal inilah yang menjadi dasar 

untuk melakukan analisis terhadap kelayakan suatu investasi. Kedua alternatif ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu adanya analisis untuk 

menentukan mana yang lebih layak untuk dilaksanakan. 

Untuk menilai alternatif investasi mana yang lebih layak, maka dilakukan 

estimasi terhadap proceeds, dan kemudian dilakukan analisis terhadap alat 
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pengangkut gula dengan mengunakan metode kelayakan investasi, yaitu NPV, 

ARR, IRR, PP dan PI. 

Untuk mendapatkan proceeds, maka dilakukan peramalan terhadap biaya-

biaya tunai dan pendapatan dengan mempergunakan analisis trend linier atau 

regresi linier sederhana dengan rumus Y= a + bX. Penentuan metode linier adalah 

sesuai dengan asumsi bahwa PG. Tasikmadu dalam kondisi normal dan terus 

berkembang, sehingga diperkirakan di masa akan datang PG. Tasikmadu akan 

mengalami kenaikan secara linier. 

Laba sesudah pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi dengan 

besar pajak, didapatkan dari hasil perkalian pajak dan laba bersih. Analisis untuk 

mendapatkan proceeds dapat digambarkan sebagai berikut: 

  Pendapatan    xx 

  Dikurangi: Pengeluaran  xx 

  Laba sebelum pajak   xx 

  Dikurangi: pajak   xx 

Laba sesudah pajak   xx 

Dalam proyek investasi, yang diperlukan adalah arus kas bersih (proceeds) 

dan akan diperoleh dari laba sesudah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. 

Laba setelah pajak   xx 

Ditambah: biaya depresiasi  xx 

Proceeds (arus kas bersih)  xx 
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Biaya depresiasi tidak dimasukan, karena baik pendapatan maupun 

pengeluaran perusahaan bersifat tunai. Proyeksi aliran kas (cash flow) di waktu 

mendatang dengan ketepatan tinggi, akan dapat menggambarkan resiko yag 

terdapat dalam suatu proyek investasi. Suatu resiko dalam proyek investasi, akan 

diminimalisir dengan menggunakan studi kelayakan investasi. 

  

1. Faktor Utama Investasi dan Data Investasi  

Ø Biaya investasi awal 

Adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset fisik yang diharapkan. 

Biaya investasi dalam hal ini adalah biaya pengadaan alat pengangkut gula 

(forklif) baru dengan harga Rp 240.000.000,00  

 

Ø Biaya operasi 

Adalah biaya yang diperlukan dalam aktivitas operasi, yang besarnya 

tergantung dari perangkat fisik, jumlah, jenis, proses produksi, lokasi, 

penggunaan serta perawatan. 

Biaya operasi ini akan diproyeksikan dengan metode trend linier, yaitu metode 

dengan anggapan bahwa perusahaan akan mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun.  

Metode trend linier dirumuskan dengan Y= a + bX 
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Data-data biaya tunai perusahaan harus diproyeksikan berdasarkan 

biaya-biaya tunai tahun sebelumnya. Dengan metode peramalan trend linier, 

maka akan memperoleh data biaya tunai perusahaan untuk 5 tahun ke depan. 

Biaya-biaya tunai perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Biaya Bahan Bakar 

Data biaya bahan bakar selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Data Biaya Bahan Bakar tahun 2002-2006 

Tahun Harga Solar per liter (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

2200 
2700 
2800 
3000 
3600 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.2 

Proyeksi Biaya Bahan Bakar Tahun 2007-2011 

Tahun Harga Solar per liter (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

3790 
4100 
4410 
4720 
5030 

   Sumber: data primer yang diolah  

Setiap bulan, pada saat masa giling berlangsung, alat pengangkut gula 

(forklif) membutuhkan bahan bakar solar sebanyak 1.650 liter.  
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Jika operasi alat pengangkut gula selama 4 bulan dalam 1 tahun, maka 

kebutuhan bahan bakar adalah: 1.650 liter x 4 = 6.600 liter 

Estimasi biaya kebutuhan bahan bakar solar adalah 

Tabel 2.3 

Estimasi Biaya Kebutuhan Bahan Bakar tahun 2007-2011 

Tahun Harga  Kebutuhan per tahun Total estimasi 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

3790 
4100 
4410 
4720 
5030 

6600 
6600 
6600 
6600 
6600 

25.014.000 
27.060.000 
29.106.000 
31.152.000 
33.198.000 

    Sumber: data primer yang diolah 

 

b) Biaya Pergantian ban 

Data biaya pergantian ban tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 
Data Biaya Pergantian Ban tahun 2002-2006 

Tahun Harga Ban (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

210.000 
250.000 
290.000 
330.000 
370.000 

   Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

Tabel 2.5 
Proyeksi Biaya Pergantian Ban Tahun 2007-2011 
Tahun Harga Ban (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

410.000 
450.000 
490.00 
530.000 
570.000 

    Sumber: data primer yang diolah 
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Pergantian ban dilakukan setiap 2 tahun sekali, maka pergantian 

dilakukan pada tahun 2009 dan 2011. Alat pengangkut gula (forklif) ini 

memerlukan 4 buah ban , sehingga pergantian ban untuk: 

 Tahun 2009 adalah 4 x Rp 490.000 = Rp 1.960.000,00 

 Tahun 2011 adalah 4 x Rp 570.000 = Rp 2.280.000,00 

 

c) Biaya Oli Mesin 

Data biaya oli mesin selam tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Data Harga Oli Mesin Tahun 2002-2006 

Tahun Harga Oli Mesin (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

24.000 
26.000 
28.528 
31.583 
34.638 

   Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.7 

Proyeksi Harga Oli Mesin  

Tahun Harga Oli Mesin (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

36.408 
39.093 
41.779 
44.465 
47.151 

   Sumber: data primer yang diolah 
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Tabel 2.8 

Estimasi kebutuhan Oli Mesin tahun 2007-2011 

Tahun Harga 
(Rp) 

Kebutuhan 
(liter) 

Total 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

36.408 
39.093 
41.779 
44.465 
47.151 

16 
16 
16 
16 
16 

582.528 
625.488 
668.464 
711.440 
754.416 

  Sumber: data primer yang diolah 

Keterangan: 

Kebutuhan oli mesin dalam setiap bulan adalah 4 liter dan masa giling 

selama 4 bulan. 

d) Biaya Oli Hidrolik 

Data biaya oli hidrolik selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.9 

Data Harga Oli Hidrolik selama tahun 2002-2006 

Tahun Harga Oli Hidrolik (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 

 2006 

24.000 
26.000 
29.018 
30.036 
31.054 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 
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Tabel 2.10 

Proyeksi Harga Oli Hidrolik Tahun 2007-2011 

Tahun Harga Oli Hidrolik (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

33465 
35279 
37094 
38908 
40722 

   Sumber: data primer yang diolah 

Tabel 2.11 

Estimasi Kebutuhan Biaya Oli Hidrolik 

Tahun 
Harga 
(Rp) 

Kebutuhan 
( Liter) 

Total 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

33465 
35279 
37094 
38908 
40722 

12 
12 
12 
12 
12 

401.580 
423.348 
445.128 
466.896 
488.664 

   Sumber: data primer yang diolah 

e) Biaya Perawatan 

Data biaya perawatan mesin berupa servis dan pergantian onderdil 

diperkirakan sebagai berikut: 

Tabel 2.12 

Data Biaya Perawatan Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya perawatan (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

400.000 
450.000 
500.000 
600.000 
700.000 

     Sumber: data primer PG. Tasikmadu 
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f) Biaya Pemeliharaan 

Data biaya pemeliharaan alat-alat produksi tahun 2002-2006 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.12 

Data Biaya Pemeliharan Alat-Alat Produksi Selama Tahun 2002-2006 

Tahun Biaya pemeliharaan (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

150.000.000 
350.000.000 
370.000.000 
550.000.000 
700.000.000 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.13 

Proyeksi Biaya Pemeliharaan Alat-Alat Produksi Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Pemeliharaan (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

814.000.000 
944.000.000 

1.074.000.000 
1.204.000.000 
1.334.000.000 

  Sumber: data primer yang diolah 

 

g) Biaya Bahan Baku 

Data biaya bahan baku selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.14 

Data Biaya Bahan Baku Selama Tahun 2002-2006 

Tahun Biaya Bahan Baku (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

4.120.000.000 
4.569.900.000 
5.019.996.160 
5.675.992.960 
5.938.990.784 

   Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.15 

Proyeksi Biaya Bahan Baku Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Bahan Baku (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

6.488.198.340 
6.962.605.793 
7.437.013.246 
7.911.420.699 
8.385.828.152 

   Sumber: data primer yang diolah 

h) Biaya Bahan Pendukung 

Data biaya bahan pendukung selama tahun 2002-2006 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.16 

Data Biaya Bahan Pendukung 

Tahun Biaya Bahan Pendukung (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

1.975.000.000 
2.175.000.000 
2.833.630.976 
3.573.480.960 
4.313.331.200 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 
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Tabel 2.17 

Proyeksi Biaya Bahan Pendukung 

Tahun Biaya Bahan Pendukun(Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

4.796.631.635 
5.404.145.971 
6.011.660.307 
6.619.174.643 
7.226.688.979 

     Sumber: data primer yang diolah 

 

i) Biaya Kesehatan 

Data biaya kesehatan selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.18 

Data Biaya Kesehatan Selama Tahun 2002-2006 

Tahun Biaya Kesehatan (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

30.000.000 
35.000.000 
40.123.700 
50.370.900 
55.494.500 

    Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.19 

Proyeksi Biaya Kesehatan tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Kesehatan (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

62.105.520 
68.740.420 
75.377.320 
82.013.220 
88.649.120 

     Sumber: data primer yang diolah 
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j) Biaya Tenaga Kerja 

Data biaya tenaga kerja selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.20 

Data Biaya Tenaga Kerja Tahun 2002-2006 

Tahun Biaya Tenaga Kerja (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 

 2006 

1.550.000.000 
1.575.000.000 
1.624.000.000 
1.750.000.000 
1.756.900.000 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.21 

Proyeksi Biaya Tenaga Kerja tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Tenaga Kerja (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

1.827.820.000 
1.886.700.000 
1.945.580.000 
2.003.980.000 
2.063.340.000 

  Sumber: data primer yang diolah 

k) Biaya Transportasi 

Data biaya transportasi selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.22 

Data Biaya Transportasi tahun 2002-2006 

Tahun Biaya transportasi (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

43.000.000 
46.000.000 
47.800.000 
52.300.000 
54.800.000 

    Sumber: data primer PG. Tasikmadu 
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Tabel 2.23 

Proyeksi Biaya Transportasi Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Transportasi (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

57.750.000 
60.740.000 
63.730.000 
66.720.000 
69.710.000 

  Sumber: data primer yang diolah 

 

l) Biaya Listrik 

Data biaya listrik dan air selam tahun 2002-2006 

Tabel 2.24 

Data Biaya Listrik dan Air tahun 2002-2006 

Tahun Biaya Listrik dan Air (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

47.600.000 
49.300.000 
51.756.236 
54.674.128 
57.592.016 

  Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.25 

Proyeksi Biaya Listrik dan Air Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Listrik dan Air (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

89.371.924 
101.767.740 
114.163.556 
126.559.372 
138.955.188 

  Sumber: data primer yang diolah 
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m) Biaya Telepon 

Data biaya telepon selama tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.26 

Data Biaya Telepon Tahun 2002-2006 

Tahun Biaya Telepon (Rp) 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

157.600.000 
159.300.000 
161.757.236 
164.674.128 
167.592.380 

       Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.27 

Proyeksi Biaya Telepon Selama Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya Telepon (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

169.792.456 
172.328.345 
174.864.234 
177.400.123 
179.936.012 

    Sumber: data primer yang diolah 
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Dari hasil keseluruhan proyeksi biaya, pengeluaran pada tahun 2007-2011 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.28 

Hasil Proyeksi Biaya Pengeluaran dengan menggunakan forklif Tahun 2007-2011 

Tahun Biaya 
2007 2008 2009 2010 2011 

 1. Bahan bakar  
 2. Pergantian Ban 
 3. Oli Mesin 
 4. Oli Hidrolik 
 5. Perawatan 
 6. Pemeliharaan 
 7. Bahn Baku 
 8.Bahan Pendukung 
 9. Kesehatan 
10. Tenaga kerja 
11. Transportasi 
12. Listrik dan Air 
13. Telepon 
Total Pengeluaran 

25.014.000 
- 

582.528 
401.580 
400.000 

814.000.000 
6.488.198.340 
4.796.631.635 

62.105.520 
1.827.820.000 

57.750.000 
89.371.924 

169.792.456 
14.332.067.983 

27.060.000 
- 

625.488 
423.348 
450.000 

944.000.000 
6.962.605.793 
5.404.145.971 

68.741.420 
1.886.700.000 

60.740.000 
101.767.740 
172.328.345 

15.629.588.105 

29.106.000 
1.960.000 

668.464 
445.128 
500.000 

1.074.000.000 
7.437.013.246 
6.011.660.307 

75.377.320 
1.945.580.000 

63.730.000 
114.163.556 
174.864.234 

16.929.068.255 

31.152.000 
- 

711.440 
466.896 
600.000 

1.204.000.000 
7.911.420.699 
6.619.174.643 

82.013.220 
2.003.980.000 

66.720.000 
126.559.372 
177.400.123 

18.224.198.366 

33.198.000 
2.280.000 

754.416 
488.664 
700.000 

1.334.000.000 
8.385.828.152 
7.226.688.978 

88.649.120 
2.063.340.000 

69.710.000 
138.955.188 
179.936.012 

19.524.528.530 

Sumber: data primer yang diolah 
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2. Proyeksi Pendapatan Tunai Perusahaan  

Data pendapatan tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.30 

Data Pendapatan Tahun 2002-2006 

Tahun Pendapatan (Rp) 
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2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

9.019.404.000 
9.020.485.000 
9.016.959.000 
12.091.982.500 
14.105.755.000 

        Sumber: data primer PG. Tasikmadu 

 

Tabel 2.31 

Proyeksi Pendapatan Tahun 2007-2011 

Tahun Pendapatan (Rp) 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

14.624.176.850 
15.948.596.800 
17.273.016.750 
18.597.436.700 
19.921.856.650 

     Sumber: data primer yang diolah 

 

3. Biaya Depresiasi 

Penyusutan alat pengangkut gula dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. 

Harga beli alat pengangkut gula, forklif sebesar Rp 240.000.000,- yang memiliki masa 

manfaat 5 tahun, tanpa nilai residu. 

    

 

 

 

Dengan demikian biaya depresiasi dapat dihitung dengan rumus: 

     Depresiasi = 
aktivaumur

residunilaibeliah -arg
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            = 
5

000.000.240
 

          = 48.000.000 

 

4. Penentuan pajak Penghasilan (PPh) 

Adapun besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajb pajak adalah berdasarkan 

peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 adalah 

sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam 
Negeri dalam Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut: 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak     Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh    10% 
juta rupiah) 
Diatas Rp 50.000.000,- s.d Rp 100.000.000,-    15% 
(lima puluh juta rupiah sampai seratus juta rupiah) 
Diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)   30% 
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Besarnya pajak penghasilan untuk tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.32 

Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2007-2011 

 

Tahun 2007 
(Rp) 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

2011 
(Rp) 

Laba sebelum pajak 157.482.339 173.648.207 192.650.231 211.763.394 224.372.304 

PPh 10% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

PPh 15% 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

PPh 30% 17.244.702 22.094.462 27.795.069 33.529.018 37.311.691 

Jumlah 29.744.702 34.594.462 40.295.069 46.029.018 49.811.691 

        Sumber: data primer yang diolah 

 

5.  Analisa Aliran Kas 

Penghasilan aliran kas adalah dengan menyesuaikan laporan rugi laba 

yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan menambahkannya dengan 

biaya tunai. Karena keseluruhan proyek investasi ini, dibiayai oleh dana sendiri, 

maka ditaksir aliran kas masuk bersih (proceeds). Berdasarkan data-data di atas, 

maka dapat dibuat proyeksi arus kas PG. Tasikmadu, seperti pada tabel 2.33. 
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Tabel 2.33 

Arus kas Investasi Alat Pengangkut Gula (Forklif) Tahun 2007-2011 

 

Tahun 2007 
(Rp) 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

2011 
(Rp) 

1. Pendapatan 
2. Pengeluaran 
3. Depresiasi 
4. Total 

Pengeluaran 
5. LabaSebelum 

Pajak 
6. Pajak 

Penghasilan 
7. Laba Setelah 

Pajak 
8. Depresiasi 
9. Proceeds 

14.624.176.850 
14.526.694.511 

47.200.000 
14.573.894.511 

50.282.339 
5.042.351 

45.239.988 
48.000.000 
93.239.988 

15.948.596.800 
15.836.373.59. 

47.200.000 
15.883.573.593 

65.023.207 
7.253.481 

57.769.726 
48.000.000 
105.79.726 

17.273.016.750 
17.144.862.719 

47.200.000 
17.192.062.719 

80.954.031 
9.643.105 

71.310.926 
48.000.000 

119.310.926 

18.597.436.700 
18.453.394.406 

47.200.000 
18.500.594.406 

96.842.294 
12.026.344 
84.815.950 
48.000.000 

132.815.950 

19.921.856.650 
19.773.800.746 

47.200.000 
19.821.000.746 

100.855.904 
12.765.771 
88.090.133 
48.000.000 

136.090.133 

Sumber: data primer yang diolah 
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6. Analisis Kelayakan Investasi 

  6.1 Metode Net Present Value (NPV) 

Metode ini membandingkan keseluruhan pengeluaran dengan 

keseluruhan penerimaan pada tingkat bunga tertentu. Besarnya tingkat bunga 

ditetapkan oleh PG. Tasikmadu adalah 14 %, yang terdiri dari resiko usaha 

sebesar 2 % dan suku bunga 12 %. Untuk menilai suatu investasi dari metode Net 

Present Value yaitu dengan melihat hasil akhir perhitungan, jika hasil yang 

diperoleh bernilai positif (+), maka investasi layak untuk dilaksanakan. Dan 

sebaliknya, jika hasil akhir perhitungan memperoleh nilai bertanda negatif, maka 

investasi tidak layak untuk dilaksanakan.  
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+-=NPV

           

                     =  - 240.000.000 +112.050.559 + 106.997.342 + 102.835.395 +  

    98.128.055 + 90.661.312 

           = 270.672.663 
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Dari hasil perhitungan di atas, NPV menghasilkan nilai positif, 

sebesar Rp 270.672.663,00. Maka investasi alat pengangkut gula layak untuk 

dilaksanakan. 

 6.2 Metode Payback Period (PP) 

Metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan 

dapat kembali seluruhnya melalui proceeds yang dihasilkan dalam setiap periode. 

Karena itu hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu (tahun atau 

bulan). Jangka waktu maksimum pengembalian investasi yang telah ditetapkan 

perusahaan adalah 5 tahun, sesuai umur ekonomis alat pengangkut gula (forklif). 

Adapun perhitungan payback period adalah: 

 Investasi awal   Rp 240.000.000 

 Proceeds 2007   Rp 127.737.637 - 

     Rp  112.262.363 

 Proceeds 2008   Rp  139.053.745 - 

Payback period adalah 1 tahun + 
745.053.139
363.262.112

 

       1 tahun + 0,807 = 1 tahun, 10 bulan. 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil payback period sebesar 1 

tahun, 10 bulan (lebih pendek dari batas waktu maksimum pengembalian 

investasi). Dengan demikian, alat pengangkut gula (forklif) layak untuk 

dilaksanakan. 
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 6.3 Metode Internal Rate of Return (IRR) 

Metode ini dilakukan dengan cara coba-coba (trial and error) 

dengan cara menginterpolasikan tingkat bunga yang satu dengan yang lain atau 

menentukan tingkat bunga ke berapakah yang dapat menjadikan PV dari investasi 

sama dengan PV dari cash inflow, sehingga NPV = 0. Apabila tingkat bunga ini 

lebih besar dari tingkat bunga yang diisyaratkan, maka investasi ini dapat 

dikatakan layak. 

Perhitungan IRR dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 IRR = 
( )å

=
÷÷
ø

ö
çç
è
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+
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t
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 Jika r = 60 % 
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Dari kedua hasil tersebut, dilakukan perhitungan interpolasi tingkat bunga yang 

tepat untuk investasi, yaitu dengan cara:  

( )

%56
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663.672.270567.713.26

1460
663.672.27014

12

12
11

=
+=
--=

--
-

-=

-
-

-=
CC

PP
CPriInterpolas

 

Dari hasil interpolasi, diperoleh bahwa tingkat bunga sebenarnya dari investasi 

alat pengangkut gula lebih besar dari tingkat bunga yang diisyaratkan. 

 

 6.4 Metode Average Rate of Return (ARR) 

Metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan rata-rata yang 

diperoleh dari suatu nvestasi. Angka yang digunakan adalah laba setelah pajak 

dibandingkan dengan total investasi. Average rate of Return untuk investasi alat 

pengangkut gula (forklif) adalah  
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%100x
investasitotal

pajaksesudahLaba
ARR =  

Tabel 2.34 

Data Perhitungan ARR 

 

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 

Laba sesudah pajak 

Total Investasi 

ARR 

127.737.637 

240.000.000 

53 % 

139.053.745 

240.000.000 

58 % 

152.355.162 

240.000.000 

64 % 

162.734.376 

240.000.000 

68 % 

174.560.613 

240.000.000 

73 % 

 

 

 6.5 Metode Profitability Index 

Metode ini membandingkan antara nilai sekarang penerimaan kas 

bersih di masa akan datang, dengan nilai sekarang investasi. Jika hasil 

perhitungan diperoleh nilai lebih besar dari satu, maka investasi diterima (layak). 

Dan sebaliknya, jika hasil perhitungan diperoleh nilai kurang dari satu, maka 

usulan proyek investasi ditolak. 

 

Profitability index dapat dihitung dengan: 
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Dari hasil perhitungan, diperoleh Profitability index adalah 2, sehingga 

proyek investasi alat pengangkut gula dikatakan layak untuk dilaksanakan. 

 

7. Hasil Keseluruhan Studi Kelayakan Investasi 

Hasil perhitungan terhadap penilaian kelayakan investasi dengan berbagai 

metode adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.35 

Hasil Penilaian Kelayakan Investasi 

 

Metode Hasil Keterangan 

1. Net Present Value 

2. Payback Period 

3. Internal rate of Return 

4. Average Rate of Return 

5. Profitability Index 

270.672.663 

1 tahun, 10 bulan 

56 % 

 63 % 

2,12 

Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

Diterima (layak) 
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8. Perbandingan Biaya antara Alat Pengangkut Gula dan Truk 

 

8.1 Jika PG. Tasikmadu menggunakan 1 unit alat pengangkut gula 

(forklif) dan 1 unit truk pada bagian gudang 

a. Biaya- biaya alat pengangkut gula (forklif)  

 

Tabel 2.36 

Data Biaya Untuk Alat Pengangkut Gula (forklif) 

NO Biaya Kebutuhan Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Biaya TK (sopir) 

Biaya bahan bakar 

Biaya oli mesin 

Biaya oli hidrolik 

Biaya perawatan 

Total 

6 org x 1.500.000 x 4 bulan 

1.650 liter x 4 bulan x 3790 

4 liter x 4 bulan x 36.408 

1 liter x 4 bulan x 33.465 

400.000 

36.000.000 

25.014.000 

582.528 

133.860 

400.000 

62.130.388 

 

 

 

 

b. Biaya-biaya yang diperlukan pada truk  

 

Tabel 2.37 

Data Biaya Untuk Truk 

NO Biaya Kebutuhan Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

Biaya TK (sopir) 

Biaya Bongkar Muat 

Biaya bahan bakar 

Biaya oli mesin 

3 org x 1.200.000 x 4 bulan 

25 org x 900.000 x 4 bulan 

450 liter x 4 bulan x 3790 

2 liter x 4 bulan x 36.408 

14.400.000 

90.000.000 

6.822.000 

291.264 
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5. Biaya perawatan 

Total 

200.000 200.000 

111.713.264 

 

 

c. Biaya Pada Bagian Penyimpanan Bagase 

 

Tabel 2.38 

Data Biaya Untuk Truk 

NO Biaya Kebutuhan Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Biaya TK (sopir) 

Biaya Bongkar Muat 

Biaya bahan bakar 

Biaya oli mesin 

Biaya perawatan 

Biaya sewa truk 

Total 

3 org x 700.000 x 4 bulan 

25 org x 300.000 x 4 bulan 

450 liter x 4 bulan x 3790 

2 liter x 4 bulan x 36.408 

200.000 

- 

8.400.000 

30.000.000 

6.822.000 

291.264 

200.000 

- 

45.713.264 

 

 

 

 

8.2 Jika PG. Tasikmadu menggunakan 2 unit truk tanpa menggunakan alat    

pengangkut gula (forkif). 

a. Biaya Pada bagian Gudang, memerlukan 2 unit truk  

 

Tabel 2.37 

Data Biaya Untuk Truk 

NO Biaya Kebutuhan Total 

1. Biaya TK (sopir) 6 org x 1.200.000 x 4 bulan 28.800.000 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Biaya Bongkar Muat 

Biaya bahan bakar 

Biaya oli mesin 

Biaya perawatan 

Total 

50 org x 900.000 x 4 bulan 

450 liter x 4 bulan x 3790x 2 truk 

2 liter x 4 bulan x 36.408 x 2 truk 

200.000 x 2 truk 

180.000.000 

13.644.000 

582.528 

400.000 

223.426.528 

 

 

b. Biaya Pada Bagian Penyimpana Bagase, 1 unit truk 

Tabel 2.38 

Data Biaya Untuk Truk 

NO Biaya Kebutuhan Total 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Biaya TK (sopir) 

Biaya Bongkar Muat 

Biaya bahan bakar 

Biaya oli mesin 

Biaya perawatan 

Biaya sewa truk 

Total 

3 org x 700.000 x 4 bulan 

25 org x 300.000 x 4 bulan 

450 liter x 4 bulan x 3790 

2 liter x 4 bulan x 36.408 

200.000 

2.250.000 x 4 bulan 

8.400.000 

30.000.000 

6.822.000 

291.264 

200.000 

9.000.000 

54.713.264 

 

9. Perhitungan penghematan jika PG. Tasikmadu menggunakan alat 

pengangkut gula (forklif) dan truk 

 

 Biaya bagian gudang ( 1 truk dan 1 forklif)          :  Rp 173.843.652 

 Biaya bagian Penyimpanan bagase (1 truk)  :  Rp   45.713.264 

 Biaya yang terjadi                  Rp 219.556.916 

  

 Biaya bagian gudang (2 truk)     :  Rp 223.426.528 

 Biaya bagian penyimpana bagase (1 truk)   :  Rp   54.713.264 
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 Biaya yang terjadi                 Rp 278.139.792 

Maka penghematan biaya yang terjadi adalah         Rp   58.582.876 
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BAB III 

TEMUAN 
 
 
Alat pengangkut gula (forklif) dan truk memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan 

antara lain: 

1. Alat Pengangkut Gula (forklif) 

a. Kelebihan 

X Alat pengangkut gula (forklif) lebih efisien dalam hal 

penghematan biaya tenaga kerja, sehingga biaya tenaga kerja 

yang biasanya memakai truk dapat dialokasikan untuk biaya-

biaya yang lain. Hal ini disebabkan alat pengangkut gula (forklif) 

tidak memerlukan biaya tenaga kerja sebagai tenaga bongkar 

muat gula. 

X Alat pengangkut gula (forklif) juga efisien dalam hal waktu 

b. Kekurangan 

X Biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya perawatan) lebih 

besar dibanding dengan biaya operasional truk. 

2. Truk 

a. Kelebihan 

X Truk dapat menghemat biaya operasional (biaya bahan bakar, 

biaya perawatan) dibanding dengan menggunakan alat 

pengangkut gula (forklif) 
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X Tenaga sopir mudah dicari dan mampu mengoperasionalkan truk 

dengan baik. 

X Jika PG. Tasikmadu memerlukan truk yang lebih banyak, maka 

dapat mudah menyewa di sekitar PG. Tasikmadu. 

 

b. Kekurangan 

X Biaya tenaga kerja dengan menggunakan truk akan lebih besar 

daripada menggunakan alat pengangkut gula (forklif). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan penilaian kelayakan investasi 

terhadap alat pengangkut gula (forklif) pada PG. Tasikmadu, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisa dengan menggunakan metode Net Present Value 

(NPV), diperoleh hasil investasi bernilai positif yaitu Rp 

270.672.663,00. Sehingga investasi penambahan alat pengangkut 

gula (forklif) layak untuk dilaksanakan. 

2. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode Payback Period 

(PP), diperoleh waktu pengembalian investasi sebasar 1 tahun, 10 

bulan. Waktu tersebut lebih pendek dari batas waktu maksimum 

pengembalian dana investasi yaitu 5 tahun, sehingga investasi 

penambahan alat pengangkut gula (forklif) layak untuk dilaksanakan. 

3. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode Internal Rate of 

Return (IRR), diperoleh tingkat bunga sebesar 56 %, dan tingkat 

bunga ini lebih besar dari tingkat bunga yang ditetapkan, maka 

investasi penambahan alat pengangkut gula (forklif) layak untuk 

dilaksanakan. 
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4. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode Average Rate of 

Return (ARR), diperoleh hasil investasi sebesar 63 %. Dari hasil ini, 

investasi penambahan alat pengangkut gula (forklif) layak untuk 

dilaksanakan. 

5. Berdasarkan analisis dengan menggunakan Profitability Index (PI) , 

diperoleh hasil investasi 2,12. Dari hasil tersebut, investasi 

penambahan alat pengangkut gula (forklif) layak untuk dilaksanakan. 

6. Berdasarkan hasil perbandingan biaya yang dikeluarkan selama masa 

giling berlangsung, alat pengangkut gula dapat menghemat biaya Rp 

58.582.876,00.  

 

B. REKOMENDASI 

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat 

diberikan sebagai pertimbangan keputusan bagi perusahaan terutama PG. Tasikmadu 

adalah: 

1. Penambahan alat pengangkut gula (forklif) pada PG. Tasikmadu 

perlu dilaksakan untuk memperlancar proses produksi. 

2. Dari hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh bahwa alat pengangkut 

gula (forklif) dapat menghemat biaya dibanding dengan 

menggunakan alat angkut truk, maka alat pengangkut gula (forklif) 

ini sebaiknya benar-benar dilaksanakan. 
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3. Sebaiknya PG. Tasikmadu melakukan evaluasi setelah proyek untuk 

menilai dan membuktikan estimasi yang dilakukan sebelumnya. 
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