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7. Hambatan utama yang dihadapi dalam investasi pabrik makanan ternak dari pucuk
tebu sebagai bahan baku yang tidak kontinyu dari pabrik gula sendiri, sehingga dapat
menghambat proses produksi.
2. Saran.
1. Untuk sasaran pemasaran selain ekspor juga perlu dipikirkan untuk dijual didaerah
setempat (lokal) karena daerah sekitar pabrik banyak ternak yang memerlukan pakan
alternatif karena selama ini ternak hanya diberi pakan hijauan alami saja.
2. Agar PT. Madu Baru mendatangkan operator untuk memberi pelatihan pada tenaga
kerja pabrik makanan ternak ini karena mengingat alatnya cukup mahal sehingga
tenaga yang akan mengoperasikan harus terampil.
3. Untuk memanfaatkan limbah sebagai pupuk karena usulan dari PT. Madu baru perlu
dibuatkan cerobong asap saja.
4. Walaupun investasi tersebut dinyatakan layak, hendaknya selalu diterapkan prinsip
hati-hati, terlebih lagi didukung oleh adanya tingkat persaingan yang semakin ketat.
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Angka IRR tersebut menyatakan bahwa usia analisis finansiil (10 tahun), investasi ini
mampu mengembalikan seluruh dana yang diinvestasikan serta dapat menghasilkan
laba sebesar $ US 709.446 dari jumlah dana yang tertanam dalam usaha tiap-tiap tahun.
Dengan demikian usaha ini layak untuk dilanjutkan.
Apabila dibandingkan antara hasil analisis pada Rupiah maupun $ US maka nampak
bahwa nilai ARR, Disc.PBP, NPV, PI dan IRR dalam Rupiah lebih tinggi daripada $ US.
Hal tersebut terjadi karena nilai bunga Bank komersial (cost of capital) yang sama
sedangkan biaya secara Rupiah dikurs $ US sehingga menyebabkan laba bersih (net cash
flow) menjadi lebih rendah.
3. Analisis Sensitivitas.
Analisis Sensitivitas dilakukan dengan asumsi pendapatan turun 10%, biaya umum
naik 50% dan volume produksi turun 25% maka ada perubahan dengan net cash flownya
sehingga biayanya lebih rendah. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil sensitivitas
ternyata investasi pabrik makanan ternak dari pucuk tebu layak untuk di usahakan baik
dalah kurs Rupiah maupun $ US.
4. Analisis Resiko.
Analisis resiko dilakukan dengan sensitivitas terhadap NPV dan hasil yang didapat
adalah nilai sekarang bersih dari arus kas masuk ditambah arus kas keluar sama dengan 0
dicapai pada tingkat diskonto 145 %, menyatakan bahwa usia analisis finansiil (10 tahun)
mampu mengembalikan seluruh dana yang diinvestasikan serta dapat menghasilkan laba
sebesar Rp 11.147.013.031 dari jumlah dana yang tertanam dalam tiap-tiap tahun. Dengan
demikian usaha beresiko kecil sehingga layak untuk diusahakan.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan.
1. PT. Madu Baru ingin menambah pendapatan perusahaan secara diversifikasi produk
dengan melakukan investasi pabrik makanan ternak dengan bahan pucuk tebu yang
merupakan sisa proses produksi gula menjadi tebu.
2. Pabrik makanan ternak ini tergolong pada perusahaan capital intensive. Komponen
utama dalam biaya investasi adalah biaya pengadaan aktiva tetap terutama alat dan
mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Aktiva tetap
menyerap bagian terbesar dalam modal yang ditanamkan perusahaan.
3. Dari analisis finansial didapat hasil sebagai berikut dalam rupiah : ARR sebesar
17,265. Disc. PBP sebesar 2 tahun 6 bulan. NPV sebesar Rp 38.411.036.678 (positif).
PI sebesar 3,016 dan IRR sebesar 142,438% sedangkan dalam $ US nilai ARR
sebesar 15.611. Disc. PBP sebesar 2 tahun 5 bulan. NPV sebesar $ US 4.267.893. PI
sebesar 3,016 dan IRR sebesar 140,479%. Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka
investasi pabrik makanan ternak dari pucuk tebu menguntungkan dan layak
diusahakan.
4. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa dengan penurunan pendapatan 10%,
kenaikan biaya umum 50% , serta penurunan biaya produksi 25% menunjukkan
investasi pabrik makanan ternak dari pucuk tebu tetap layak untuk diusahakan.
5. Analisis resiko menunjukkan bahwa tingkat resiko investasi pabrik makanan ternak
ini kecil.
6. Berdasarkan aspek pemasaran, organisasi, teknis produksi, pesaing, sosial serta
lingkungan investasi pabrik makanan ternak dari bahan baku pucuk tebu ini layak
untuk diusahakan.
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ARR yang dihasilkan lebih dari 1 berarti investasi pabrik makanan ternak yang
dikembangkan ini tiap tahunnya dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Ini
berarti investasi pabrik makanan ternak dengan bahan pucuk tebu layak untuk
diusahakan.
• Discounted Payback Period = 2 tahun 6 bulan
Artinya pada jangka waktu 2 tahun 6 bulan, dana yang di investasikan akan kembali
dan tetap memenuhi standar laba dari analisis kelayakan. Dan secara tidak langsung
menyatakan usia yang tersisa 7 tahun 6 bulan sebagai penyisihan resiko.
• NPV (Net Present Value) = Rp 38.441.035.678
NPV yang dihasilkan adalah positif berarti investasi pabrik makanan ternak ini mampu
menutup pengeluaran modal, menghasilkan standar pengembalian yang diinginkan atas
saldo yang tercatat serta memberikan suatu pelindung tambahan dana sebesar Rp
38.441.035.678 dalam nilai rupiah. Ini berarti investasi yang diharapkan akan
meningkatkan kekayaan pemodal (menguntungkan).
• PI (Profitability Index) = 3,016
PI yang dihasilkan nilainya lebih besar daripada 1 artinya pabrik makanan ternak layak
untuk diusahakan karena memperoleh keuntungan yang besar.
• IRR (Internal Rate of Return) = 142,438%
IRR yang dihasilkan di atas Cost of capital (12%) artinya investasi pabrik makanan
ternak bila dilaksanakan akan menguntungkan. Nilai sekarang bersih dari arus kas
masuk ditambah arus kas keluar sama dengan 0 dicapai pada tingkat diskonto
142,438%. Angka IRR tersebut menyatakan bahwa usia analisis finansiil (10 tahun)
investasi pabrik makanan ternak akan mampu mengembalikan seluruh dana investasi
serta dapat menghasilkan laba sebesar Rp 11.147.013.013 dari jumlah yang tertanam
dalam usaha tiap-tiap tahun. Dengan demikian usaha ini layak untuk diteruskan.
2. Dalam Dollar
• ARR (Average Rate of Return) = 9,890
ARR yang dihasilkan adalah lebih dari 1 berarti investasi pabrik makanan ternak yang
dikembangkan ini tiap tahunnya dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Ini
berarti investasi pabrik makanan ternak ini layak untuk diusahakan.
• Discounted Payback Period = 2 tahun 5 bulan
Artinya pada jangka waktu 2 tahun 5 bulan sesudah investasi dana yang diinvestasikan
akan kembali dan tetap memenuhi standar laba dari analisis kelayakan. Nilai PBP 2
tahun 5 bulan secara tidak langsung menyatakan usia yang tersisa 7 tahun 7 bulan
sebagai penyisihan resiko.
• NPV (Net Present Value)
= $ US 4.267.893
NPV yang dihasilkan positif berarti investasi pabrik makanan ternak ini mampu
menutup pegeluaran modal, menghasilkan standar pengembalian yang dinginkan atas
saldo yang tertatat serta memberikan suatu pelindung tambahan sebesar $ US 4.267.893
dalam nilai dollar. Ini berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan
pemodal (menguntungkan).
• PI (Profitability Index) = 3,016
PI yang dihasilkan nilanya lebih besar 1 artinya investasi pabrik makanan ternak layak
untuk diusahakan karena diperoleh keuntungan yang besar.
• IRR (Internal Rate of Return) = 140,479%
IRR yang dihasilkan di atas cost of capital (12%) artinya investasi pabrik makanan
ternak bila dilaksanakan akan menguntungkan. Nilai sekarang bersih dari kas masuk
ditambah arus kas keluar sama dengan 0 dicapai pada tingkat diskonto 140,479%.
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3.
4.
5.
6.

Mesin
3.800.000.000
422.222
Kendaraan (3 unit)
375.000.000
41.667
Inventaris kantor
100.000.000
11.111
Biaya Pra operasi
150.000.000
16.667
Total Nilai Investasi
6.456.250.000
717.361
Sumber : Analisis Data Primer
*) Pada tahun 2011, 1(satu) $ US = Rp 9.000,Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa alokasi biaya investasi terbesar terletak
pada pembelian alat-alat produksi, terutama mesin produksi yang sebagian merupakan
produk import. Sebagian dana untuk biaya investasi 35%-nya dibantu pinjaman dari Bank
BRI dengan tingkat bunga 12% per tahun.
2. Biaya Operasi dan Penerimaan Usaha(Revenue)
Biaya operasi adalah pengeluaran yang diperlukan agar kegiatan operasi berproduksi
berjalan lancar. Biaya operasi terdiri atas beberapa komponen meliputi : Biaya bahan
baku, biaya upah dan gaji tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya penjualan
dan pemasaran, biaya administrasi dan umum.
Penerimaan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan setelah dikurangi
potongan. Pendapatan bersih diperhitungan dengan mengurangkan penerimaan usaha
dengan biaya operasi, depresiasi, bunga pinjaman, dan penyusutan. Pendapatan bersih
(EBT-Earning before tax) yang diproyeksikan selama 10 tahun kedepan dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2 : Proyeksi Pendapatan Bersih (EBT) Pabrik Makanan Ternak PT. Madu
Baru tahun 2011 - 2020 (Rp.000)
Th
Penerimaan
B Prod &
Biaya
Bunga
EBIT
EBT
operasional
Investasi Investasi
12.597.827 (12.597.827) 6.456.250
(19.054.077)
2011
13.189.720
12.879.820
309.900
2012 26.438.580 13.248.860
15.144.036
14.855.102
288.934
2013 29.082.438 13.938.402
14.413.231
14.148.077
265.154
2014 29.082.438 14.669.207
16.546.392
16.336.693
209.699
2015 31.990.682 15.444.290
15.818.535
15.641.826
176.709
2016 31.990.682 16.172.146
18.143.755
18.003.994
139.761
2017 35.189.750 17.045.995
17.214.737
17.116.359
98.378
2018 35.189.750 17.975.013
19.745.147
19.693.117
52.030
2019 38.708.725 18.963.577
18.692.206
18.331.598
360.608
2020 38.708.725 20.016.519
Sumber : analisis data primer
3. Analisis Investasi
Analisis finansiil dilakukan selama 10 tahun yaitu tahun 2011 – 2020. Digunakan
dalam jangka waktu 10 tahun karena mendekati habisnya umur ekonomis mesin.
Dalam perhitungan net cash flow tahun 2011 – 2020 diasumsikan bahwa kebijakan
pemerintah pada jangka tersebut tidak berubah, perusahaan tidak mengubah
kebijakannya serta kurs dollar diasumsikan tetap Rp 9.000,Dari perhitungan ARR, Discounted Payback Period, NPV, PI, dan IRR maka
diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Dalam Rupiah
• ARR (Average Rate of Return) = 17,265
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Pengambilan kesimpulan :
Investasi layak dikerjakan jika IRR > Cost of capital
Investasi tidak layak dikerjakan jika IRR < Cost of capital
5. Perhitungan Profitability Index (PI)
∑ⁿ
Bt
(yang bernilai positif)
PI
= t = 0 (1+i)¹
(yang bernilai negatif)
∑ⁿ
Ct
t = 0 (1+i)¹
Keterangan :
Bt
= Manfaat kotor investasi pada tahun ke t
Ct
= Biaya kotor investasi pada tahun ke t
n
= Umur ekonomis proyek
i
= Discount rate
II. Untuk menguji hipotesis kedua yaitu tingkat resiko investasi pucuk tebu masih dalam
tingkat normal diuji dengan kriteria berikut :
NPV = ∑ⁿ
(Ci)t
(Cf) + Sv
t = 0 (1 + r)t
(1 + r)ⁿ
Keterangan :
NPV = Nilai sekarang netto
(Ci)t = Aliran kas masuk akhir tahun ke-t
n
= Umur unit usaha hasil investasi
r
= Arus pengembalian (rate of return)
t
= Waktu
(Cf) = Investasi awal (biaya pertama) = Aliran kas keluar
Sv
= Nilai sisa
Perhitungan aliran kas masuk adalah :
(Ci)t = K (L – M)
Keterangan :
K
= Jumlah unit terjual per tahun
L
= Harga per unit
M
= Biaya produksi per unit
Pengambilan kesimpulan :
NPV positif, maka resiko masih feasible dan proyek layak dilaksanakan.
NPV negatif, maka resiko tidak feasible dan proyek tidak layak dilaksanakan.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Investasi pendirian Pabrik pakan ternak dari pucuk tebu bertujuan untuk memberikan
nilai tambah pada PG Madukismo serta memberikan tambahan diversifikasi pakan pada
peternak.
1.Biaya Investasi
Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pembangunan
instalasi dan fasilitas produksi, pengadaan alat produksi yang sifatnya permanen, serta
modal kerja yang digunakan untuk membiayai keperluan untuk operasi dan produksi pada
waktu pertama kali dijalankan. Nilai investasi dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1 : Nilai Investasi Pabrik Makanan Ternak PT. Madu Baru tahun 2011
Uraian
Nilai (Rp)
Nilai ($ US)*)
1. Tanah (1,5 Ha)
900.000.000
100.000
2. Bangunan
1.131.250.000
125.694
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6. Metode Analisis Data.
I. Untuk menguji hipotesis pertama yaitu usaha pucuk tebu sebagai pakan ternak layak
secara finansial untuk dilakukan, dilakukan analisis dengan kriteria-kriteria sbb.
1. Perhitungan ARR (Average Rate of Return)
Dalam perhitungan ARR digunakan rumus :
x 100%
ARR
=
Rata-rata EAT
Rata-rata Investasi
Keterangan :
EAT
= Laba bersih setelah pajak
Investasi = Total biaya investasi
Pengambilan kesimpulan :
Investasi layak dilakukan jika ARR > 1. Investasi tidak layak dilakukan jika ARR < 1
2. Perhitungan Discounted Payback Period
Dalam perhitungan Payback Period digunakan rumus :
Disc.PBP
=
Investasi
x 1 tahun
Disc Proceed per tahun
Keterangan :
Disc. PBP
= Discounted Payback Period
Investasi
= Total biay investasi
Disc Proceed = Arus kas netto (laba bersih setelah ditambah dengan penyusutan)
dikalikan dengan tingkat bunga.
Pengambilan keputusan :
Investasi layak dilakukan jika Disc PBP < umur ekonomis
Investasi tidak layak jika Disc PBP > umur ekonomis
3. Perhitungan Net Present Value (NPV)
Dalam perhitungan NPV menggunakan rumus :
n
n
n
NPV = ∑
Bt
- ∑
Ct
= ∑ Bt - Ct
t = 0 (1 + i)¹
t = 0 (1 + i)¹
t = 0 (1 + i)¹
Keterangan :
Bt
= Manfaat kotor investasi pada tahun ke t
Ct
= Biaya kotor investasi pada tahun t
n
= Umur ekonomis proyek
i
= Discount rate
Pengambilan kesimpulan :
Proyek layak dikerjakan apabila NPV > 0
Proyek tidak layak dikerjakan apabila NPV < 0
4. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR)
Dalam perhitungan IRR digunakan rumus :
IRR (r) = P1 - C1

P2 - P1
C2 - C1

Keterangan :
IRR (r) = Internal Rate of Return yang dicari
P1
= Tingkat bunga ke 1
P2
= Tingkat bunga ke 2
C1
= NPV ke 1
C2
= NPV ke 2
ISSN‐1411 – 3880

58

Analisis Kelayakan Investasi

Sri Darini, SE, M.S.i

C. METODE PENELITIAN
1. Metode Dasar.
Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analitik, metode ini memusatkan
pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada data sekarang dan data yang terkumpul
disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Surachmad).
2. Metode Pengumpulan Data.
Dengan cara wawancara, observasi dan teknik pencatatan.
3. Sumber dan jenis data.
1. Data primer : antara lain berupa produksi tebu, harga pucuk tebu, harga mesin dan lain
sebagainya.
2. Data sekunder : data yang diperoleh dari kajian pustaka, dari buku-buku bacaan, literaturliteratur , majalah dan lain - lain yang merupakan landasan teori bagi penulis dan melihat
biaya produksi , upah tenaga kerja baik karyawan tetap maupun tidak tetap, serta biaya
pemeliharaan mesin maupun bangunan.
4. Asumsi-asumsi.
1. Selama jangka waktu penelitian tingkat teknologi yang digunakan untuk usaha pucuk
tebu untuk pakan ternak adalah sama.
2. Sumber daya yang tersedia terbatas, bahwa dana yang digunakan untuk usaha pucuk tebu
untuk pakan ternak sudah digunakan seefisien mungkin.
3. Analisis dilakukan secara partial dari PT Madu Baru, jadi merupakan satu unit yang
berdiri sendiri secara manajemen bergabung dengan PG (Pabrik Gula), PS (Pabrik
Spirtus) Madukismo.
4. Harga input dan output selama periode penelitian dihitung berdasarkan tingkat harga
yang berlaku di daerah penelitian dan dianggap konstan.
5. Kurs rupiah terhadap dollar US yang digunakan selama periode penelitian adalah Rp
9.000,- dan dianggap konstan.
6. Pengusaha dalam melaksanakan proses produksi berpikiran rasional untuk
memaksimalkan keuntungan.
7. Proyeksi penjualan pucuk tebu selama 10 tahun diasumsikan naik 5% dari biaya tahun
sebelumnya, kecuali untuk gaji karyawan tetap naik sebesar 10% setiap tahun dan upah
tenaga kerja langsung naik sebesar 15% setiap tahunnya.
5. Definisi dan Pengukuran Variabel.
1. Pendapatan adalah hasil dari semua penjualan pucuk tebu sebagai pakan ternak.
2. Biaya adalah semua pengeluaran selama periode awal atau biaya investasi (tanah pabrik,
bangunan pabrik, mesin kendaraan, inventaris kantor, modal kerja), biaya produksi
(bahan baku, bahan penolong, upak tenaga kerja langsung), overhead pabrik (gaji
karyawan, jaminan sosial, THR, iuran listrik, perawatan dan biaya pemeliharaan mesin
dan pabrik), penyusutan aktiva tetap kecuali tanah dihitung dengan metode garis lurus.
Biaya operasional dan biaya luar usaha.
3. Discount rate yang digunakan adalah 12% per tahun, sesuai dengan rata-rata tingkat
bunga Bank (BRI) yang sudah diperhitungkan tingkat inflasi.
4. Resiko dihitung berdasrkan sensitivitas yang berkisar pada perubahan discount rate yang
ada.
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besar investor berpandangan sejauh mungkin menghindari resiko (risk averse). Hal ini bukan
berarti mereka menolak untuk menghadapi resiko, tetapi mengharapkan tingkat keuntungan
yang lebih tinggi bagi investasi yang besar resikonya.
Resiko dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Resiko proyek tunggal yaitu resiko yang melekat pada proyek itu sendiri, resiko ini
disebut juga stand alone risk.
2. Resiko kombinasi multiproyek yaitu resiko apabila perusahaan mempunyai
multiproyek, maka resiko masing-masing akan berkombinasi, resiko ini disebut juga
portfolio risk.
Ada dua cara mengukur resiko dalam investasi yaitu :
1. Metode Certainty equivalent-CE
Metode ini memberikan kesempatan penyesuaian tingkat keuntungan untuk
mencerminkan adanya resiko yang mungkin berubah setiap tahunnya dalam proses
anggaran modal.
n
Rumus :
CE = ∑
(a)t x (CF)t
t=0
(1 + i)¹
Keterangan :
CE
= Nilai certainty equaivalent yang diharapkan.
(a)t
= Faktor certainty equivalent.
(CF)t = Aliran kas yang diharapkan pada periode t.
i
= Tingkat keuntungan bebas resiko (risk free rate).
n
= Jumlah tahun selama umur proyek.
2. Metode Risk Adjusted Discount Rate.
Dasar pemikiran metode ini adalah usulan proyek yang mempunyai variabiltas
lebih besar dalam distribusi probabilitas tingkat keuntungannya (jadi resikonya lebih
besar) harus dikenakan arus diskonto yang lebih besar juga. Lebih jauh diperinci
sebagai berikut :
a. Proyek dengan tingkat resiko normal, memakai angka arus diskonto sama besar
dengan angka rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan.
b. Proyek dengan tingkat resiko di atas normal, digunakan arus diskonto lebih tinggi.
c. Sedangkan di bawah normal, arus diskontonya lebih rendah dari arus tertimbang
rata-rata perusahaan.
Yang dimaksud tingkat resiko normal adalah sama dengan tingkat resiko rata-rata
perusahaan.
Rumus untuk menghitung RADR adalah :
r’ = i + r + r’’
Keterangan :
r’
= Risk Adjusted Discount Rate
r
= Adjustment (penyesuaian) untuk arus normal perusahaan
r’’
= Adjustment (penyesuaian) untuk resiko di atas atau di bawah normal
i
= Tingkat keuntungan bebas resiko
Hipotesis :
1. Diduga secara aspek pemasaran, teknis, organisasi, sosial lingkungan serta finansiil
usaha diversifikasi produk pemanfaatan pucuk tebu sebagai bahan pembuatan pakan
ternak layak untuk diusahakan.
2. Diduga resiko pada investasi pabrik pakan ternak dari pucuk tebu tidak sensitif,
sehingga investasi pabrik pakan ternak dari pucuk tebu layak untuk ditanamkan.
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2. Batasan-batasan Penanaman Modal dalam Aktiva Tetap.
Penanaman modal dalam istilah asing sering disebut capital expenditure, capital invesment
atau capital budgeting, sebenarnya mempunyai pengertian yang sama. Bambang,
menggunakan istilah capital budgeting dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar
Pembelanjaan Perusahaan, yang dimaksud dengan capital budgeting adalah keseluruhan
proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana dimana jangka
waktu pengembalian dana tersebut lebih dari satu tahun. Dari pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa implikasi dari perencanaan modal dalam aktiva tetap adalah sebagai
berikut :
• Dana akan terikat dalam jangka waktu yang panjang, artinya perusahaan harus
menunggu lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh
perusahaan.
• Dana yang dibutuhkan dalam jumlah besar, hanya mungkin dapat diperoleh dalam
jangka waktu yang panjang dan dipenuhi secara berangsur-angsur , oleh karena itu
sebelumnya diperlukan adanya suatu perencanaan yang hati-hati dan teliti.
• Sekali perusahaan membuat keputusan dan melaksanakannya akan sulit untuk merubah
atau menarik kembali dalam jangka waktu yang pendek.
• Penanaman modal dalam aktiva tetap mengandung banyak resiko dan menghadapi
masalah ketidakpastian.
3. Evaluasi Sebelum Perluasan Usaha Dijalankan.
Evaluasi dilakukan pada saat proyek masih dalam rencana jadi pada saat proyek belum
dibuat, oleh karena itu dasar dari evaluasi adalah perkiraan masa yang akan datang atau masa
yang belum terjadi. Studi kelayakan proyek akan mencakup aspek-aspek :
a. Aspek pemasaran, di dalam evaluasi aspek pasar dan pemasaran terdapat lima hal
yang diteliti yaitu kedudukan produk yang direncanakan pada saat ini, komposisi dan
perkembangan permintaan produk dari masa lampau hingga sekarang, proyeksi
permintaan di masa mendatang, kemungkinan persaingan dan peranan pemerintah.
b. Aspek teknis dan teknologi, meliputi penentuan kapasitas produksi, ekonomis
proyek, jenis teknologi yang cocok.
c. Aspek manajemen operasi proyek, proyek tidak dapat beroperasi dengan berhasil
tanpa dukungan tenaga manajemen yang kapabel, bermotivasi dan berdedikasi.
d. Aspek keuangan, kebanyakan perusahaan menetapkan untuk mencari laba sebagai
tujuan yang hendak dicapai. Sebenarnya laba itu sendiri merupakan suatu akibat dari
keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Namun laba yang diinginkan bukan
sekedar dari hasil penjualan saja, tetapi harus dapat memberikan kepuasan kepada
pembeli dengan memperhatikan lingkungannya. Karena aspek komersial merupakan
bagian dari studi kelayakan yang paling menentukan, untuk berkembangan proyek
yang direncanakan.
Yang perlu dianalisis dari segi aspek komersial adalah penentuan investasi yang
dibutuhkan, rencana aktivitas pabrik, perhitungan biaya-biaya yang dibebankan, perkiraan
hasil penjualan perusahaan, taksiran keuntungan dan aliran kas, penilaian investasi dengan
kriteria investasi.
4. Resiko.
Salah satu masalah penting dalam penentuan investasi adalah mengevaluasi resiko.
Investor akan melihat bagaimana bentuk dan berapa besar resiko yang ada sebelum bersedia
untuk menanamkan modalnya. Dalam teori finansiil asumsi yang berlaku bahwa sebagian
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kebutuhan pakan ternak baik di dalam maupun luar negeri. Pengembangan usaha pucuk
tebu sampai saat ini, karena dari seluruh pucuk tebu yang ada baru 10-15% yang
dimanfaatkan menjadi pakan ternak, dengan langkah memanfaatkan pucuk tebu sebagai
pakan ternak akan mendatangkan nilai tambah bagi perusahaan.
Untuk investasi mendirikan pabrik pakan ternak dari pucuk tebu tidak lepas dari
kebutuhan modal tetap pada tingkat tertentu juga memerlukan modal kerja. Dengan
adanya pabrik pakan ternak bisa menambah penghasilan bagi PT. Madu Baru, juga
membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
Bisnis tebu mempunyai manfaat yang cukup besar namun usaha pemanfaatan pucuk tebu ini
masih memiliki beberapa kendala antara lain.
1. Tenaga Kerja. Tenaga pengumpul pucuk tebu jumlahnya terbatas karena sifat
pekerjaannya musiman, sehingga para pekerja kurang mengandalkan pekerjaan sebagai
pengumpul pucuk tebu.
2.

Pemasaran. Selama ini dari industri pucuk tebu yang telah berjalan hasilnya diekspor ke
Jepang, akan tetapi produk kita bersaing dengan produk Amerika. Hal ini disebabkan
antara lain pucuk tebu Amerika mempunyai harga pokok produksi relatif rendah, karena
mekanisasi pertanian, biaya transportasi dari Amerika lebih rendah sehingga harga dapat
bersaing.

3.

Mutu Bahan Baku. Kurangnya perhatian pengusaha pucuk tebu untuk memisahkan
perlakuan antara pucuk tebu yang satu dengan yang lain sehingga kualitas hasil pucuk
tebu akan berkurang.

4.

Teknik dan Teknologi. Industri pucuk tebu di Indonesia masih tergolong muda, sehingga
pengalaman ahli teknik masih terbatas, sehingga menyebabkan tingkat kerusakan
peralatan yang tinggi dan efisiensi proses produksi yang belum optimal masih
dimungkinkan terjadi.

B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Studi Kelayakan dan Penerapannya.
Studi Kelayakan atau feasibility study adalah suatu penelitian atau studi empiris tentang
pembangunan dan atau perluasan dari suatu proyek penanaman modal atau investasi. Proses
dari sebuah studi kelayakan melalui beberapa analisis yaitu : analisis aspek teknis, analisis
aspek ekonomi, analisis aspek komersiil dan profitabilitas dari proyek yang bersangkutan.
Jika dalam melakukan studi kelayakan tersebut mendapat kesimpulan yang feasible (layak
untung) maka pembangunan atau perluasan proyek investasi dapat dilaksanakan. Tetapi
sebaliknya jika dari studi kelayakan diperoleh kesimpulan yang tidak feasible, maka untuk
menghindari kerugian yang lebih banyak diwaktu yang akan datang, sebaiknya rencana
pembangunan atau perluasan usaha sebaiknya ditiadakan. Apabila perluasan usaha tersebut
membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan aktiva tetapnya dan dana ini diperoleh dari
pinjaman/kredit bank, maka studi kelayakan adalah merupakan salah satu syarat utama untuk
memperoleh pinjaman/kredit.
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ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PABRIK PAKAN TERNAK DARI PUCUK
TEBU DI PT. MADU BARU YOGYAKARTA
Sri Darini
Abstract
Madu Baru PT as one of the biggest sugar factory and has hay sludge as raw
material for poultry food. The purpose of the research is to identify feasibility, risk
and problem from all aspect poultry food factory invesment with raw material hay as
sludge from sugar production.
The research was conducted by using the observation and survey methods.
The primary data consist of invesment cost year 2010 and the secondary data consist
of data forecasting from year 2011-2020 from company. The basic method was
conducted by using analysis descriptive, purposive sample method. The research
applied with Average Rate of Return, Payback period, Net Presen Value, Profitability
Index, Internal Rate of Return method, and Net Present Value Sensitivity method. The
result of the research indicates that poultry food from hay factory invesment feasible
to apply according marketing, production, management, social, competitor and
financial aspect. The result of risk analysis indicates that this invesment has not
sensitive or low risk. Result of invesment proposal judment can be Payback periode,
it is faster than economical age, Net Present Value > 0 (positive), Benefit Cost Ratio
> 1 and Internal Rate of Return > cost of capital. The research suggested that local
marketing is important beside export marketing, Madu Baru PT invites operator to
train labor factory and use sludge from poultry food production as a ferilizer.
Key words : Invesment Analysis, Marketing Prospect, Aptness.

A. PENDAHULUAN
Setiap perusahaan pada umumnya mengharapkan kelangsungan hidup dan keberhasilan
dalam usaha. Berhasil tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan manajemen
didalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, telah disadari dan
direncanakan bagaimana menghadapi berbagai alternatif yang tersedia dan perumusan
kebijaksanaan. PT. Madu baru akan mengembangkan usaha (diversifiasi) dengan salah satu
alternatif usaha agribisnis ialah pemanfaatkan pucuk tebu sebagai pakan ternak (hijauan)
karena 2(dua) alasan sebagai berikut :
1. Dari pihak pengguna yaitu peternak. Populasi ternak akhir-akhir ini mulai mengalami
peningkatan, seiring dengan semakin meningkatnya populasi ternak karena didorong oleh
program pemerintah maupun oleh faktor ekonomi sehingga kebutuhan akan pakan ternak
juga semakin meningkat. Sebagai pengganti hijauan maka alternatif penggunaan pucuk
tebu perlu dipertimbangkan sebagai sumber hijauan ternak.
2. Dari pihak produsen dalam hal ini pabrik gula. Pabrik gula perlu mengusahakan
diversifikasi usaha salah satunya pemanfaatan pucuk tebu (klenthekan) sebagai pakan
ternak. Usaha pucuk tebu ini cukup baik dan berpeluang untuk maju dan mendukung
____________________
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