
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan pengembangan perusahaan merupakan salah satu keputusan

paling penting diambil oleh sebuah perusahaan. Disebut penting, karena selain

membutuhkan modal yang besar, juga keputusan tersebut mengandung risiko tertentu

baik dari aspek sumber daya manusia, teknis dan pasar, serta langsung

berpengaruh pada nilai perusahaan. Pada umumnya, langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam pengambilan keputusan pengembangan perusahaan adalah

sebagai berikut:

1.  Adanya usulan pengembangan perusahaan.

2.  Memperkirakan arus kas (cash flow) dari usulan investasi tersebut.

3. Mengevaluasi profitabilitas investasi dengan menggunakan beberapa metode

penilaian kelayakan pengembangan perusahaan.

4. Memutuskan menerima atau menolak pengembangan perusahan tersebut.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba. Untuk

memperoleh laba perusahaan harus memperhatikan bagaimana cara pengambilan

keputusan yang akurat dan keberanian dalam mengembangkan perusahaannya.

Karena, penanaman investasi sangat berhubungan dengan sumber daya

perusahaan dalam jumlah relative besar, jangka waktu relative lama dan masa

akan datang yang penuh dengan ketidakpastian.

Perawang Mill kompleks perusahaan terbesar di Indonesia bahkan di Asia.

PT. Indah Kiat Pull and Paper Tbk sebagai pusat Perusahaan terbesar, merupakan

pusat daya tarik pencari kerja untuk dapat masuk kedalam perusahaan ini. Sebagai

perusahan yang bergerak dalam proses pembuatan kertas, perusahaan ini harus

bisa memproduksi kertas dalam jumlah yang banyak dan bisa memenuhi

permintaan dalam dan luar negeri.

Selayaknya sebagai perusahaan besar, PT. Indah Kiat Pull and Paper Tbk

memiliki rakan kerja berupa PT dan CV kecil yang bergerak pada berbagai bentuk

pekerjaan di kawasannya. Cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh PT dan CV ini
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meliputi supplyer mesin-mesin proses, pabrikasi, maintenace, kebersihan bahkan

sampai keamanan perusahaan. Dengan banyaknya PT dan CV di kawasan

Perawang Mill membuat persaingan bisa sehat bahkan tidak sehat untuk

memenangkan tender yang dilakukan oleh perusahaan.

PT. Wira Simetrica memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi

perusahaan yang tidak hanya bermain tender di kawasan Perawang Mill saja,

bahkan bisa mengembangkan sayapnya mengikuti tender di kawasan industri

lainnya, seperti kawasan Dumai dan Kerinci. Dengan kelengkapan perkakas,

mobil operasional, work shop, kemampuan karyawan yang memadai perusahaan

ini bisa dikatakan sebagai salah satu rekanan yang cukup diperhitungkan.

Tabel 1.1 Tender yang di menangkan tahun 2012 di PT. IKPP
No Tender Tempat Harga Tender

1 Pemecah batu kapur DCC Rp. 300.000.000

2 Pembuatan tangki & pipa PPM 6 Rp. 70.000.000

3 Pemasangan pipa RB 11 Rp. 60.000.000

4 Pipa pemadam Pelabuhan RP. 70.000.000

5 Pipa pemadam RB 25 RP. 50.000.000

6 Pipa Sting PPM 6 ke Pelabuhan Rp. 90.000.000

7 Kerjasama dengan PT.

Multi Structur Duri

Perawatan Pipa Chevron

Minas

Rp. 2.200.000.000

Total Rp. 2.850.000.000,-

(Sumber : PT. Wira Simetrica, 2012)

Hal ini dilihat dari yang tampak, namun pengembangan perusahaan bukan

hanya dilihat dari yang tampak saja. Harus diperhitungkan baik dan buruknya jika

suatu perusahaan ingin dikembangkan. Banyak perusahaan kecil yang terdapat di

kawasan ini, tidak berani untuk mengembangakan perusahaannya kearah yang

lebih baik.

Aset tetap yang dimiliki oleh PT. Wira Simetrica ini meliputi sarana dan

prasarana serta workshop. Bisa dilihat di tabel dibawah ini;
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Tabel 1.2 Kelengkapan yang dimiliki
Sarana dan Prasarana

No Peralatan Jumlah Aset Tetap

1 Mesin Rol 2 Rp. 45.000.000

2 Mobil Truk 2 Rp. 350.000.000

3 Mobil Cren 1 Rp. 200.000.000

4 Perkakas 20 Rp. 75.000.000

5 Mobil Operational 5 Rp. 450.000.000

Workshop
6 Gudang 2 Rp. 45.000.000

7 Mesin Las 5 Rp. 85.000.000

8 Mesin Milling 2 Rp. 80.000.000

9 Mesin Roll 3 Rp. 95.000.000

10 Ganset 5 Rp. 115.000.000

11 Mes Karyawan 1 Rp. 12.000.000

12 Kantor Administrasi 1 Rp. 16.000.000

Total Rp. 1.568.000.000,-
(Sumber : PT. Wira Simetrica, 2012)

Dengan banyaknya alat dan perlengkapan yang ada bisa dimanfaatkan

untuk pengembangan perusahaan, sehingga menambah pengeluaran perusahaan.

Kemudian perusahaan ini memiliki work shop yang berada diminas semua

kegiatan pabrikasi, pembuatan dan pengerjaan proyek dilakukan di kawasan PT.

Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Work shop ini memiliki kelengkapan yang

memadai

Sesuai kondisi yang ada PT. Wira Simetrica belum bisa memanfaatkan

aset tetap yang dimiliki, ini terlihat dari perbandingan Omset satu tahun yang

dimiliki tidak sebanding dengan aset tetap. Seharusnya ketika perusahaan

memiliki aset tetap, maka omset yang dimiliki harus bisa minimal tiga kali

perputaran keuntungannya. Dengan kondisi ini, maka perusahaan harus lebih

ekstra dalam menggunakan asetnya.
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1.4 Tabel Perusahan Pesaing
No Nama Perusahaan

1. Bina Sarana Baja

2. PT. Sinar Indah Rahayu

3. PT. SUM

4. PT. TIMAS

5. CV. TUAH MELAYU

6. PT. PYS

7. PT. Sarana Utama

Dengan melihat pesaing yang ada perusahaan ini harus bisa

mengembangkan perusahaanya agar bisa meningkatkan pendapatan perusahaan.

Ditambah lagi dengan tender yang dilakukan di PT. Indah Kiat Pull dan Paper

dilakukan dengan transparan. Dilakukan 2 kali selama setahun yaitu ;

Tabel 1.5 Jadwal Tender
No Periode Bulan

1. I Januari-Juni

2. II Juli-Desember

PT. Wira Simetrica dengan segala kemampuanya bisa mengembangkan

sayapnya lebih lebar lagi dengan memanfaatkan kelebihan yang ada ditambah lagi

dengan menganalisa pasar dan aspek teknis perusahaan untuk berinvestasi lebih

besar dan akan berefek pada pendapatan dan bisa membuka lapangan kerja baru.

Jika perusahaan ini dikelola dengan manajemen perusahaan yang baik, maka akan

bisa berkembang. Namun, dilihat kenyataan dilapangan perusahaan ini tidak bisa

mengembangakan perusahaannya dan tidak dapat menganalisa kelebihan yang

dimilki. Padahal perusahaan ini memiliki karyawan yang memiliki pengalaman

kerja yang cukup matang.

Tabel 1.6 Pengalaman Walder
No Nama Karyawan Lama Kerja

1 Suhermanto 26 Tahun

2 Sofiyan 10 Tahun

3 Suhriyono 13 Tahun
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Tabel 1.6 Pengalaman Walder (Lanjutan)
No Nama Karyawan Lama Kerja

4 Bambang 8 Tahun

5 Slamet 9 Tahun

6 Hariyadi 11 Tahun

Ditambah lagi dengan potensi pengembangan PT. Indah Kiat Pull and

Paper semakin meningkat, selagi masyarakat masih menggunakan kertas dalam

kehidupannya maka perusahaan kertas tetap akan berdiri dan akan semakin

berkembang. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh PT.Wira Simetrica sebagai

perusahaan kontraktor yang berada dalam kawasan PT. Indah Kiat Pull and Paper,

juga ikut mengembangkan perusahaannya agar mendapatkan tender-tender yang

sesuai dengan kemampuan perusahaan dan bisa memenuhi kebutuhan karyawan.

Jangan sampai perusahaan tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada,

seharusnya tender sebagai salah satu pasar bisa didapatkan malah tidak bisa

didapatkan karena ketidakmampuan perusahaan melihat peluang yang ada. Salah

satu sarana untuk mendapatkan peluang-peluang pasar tersebut adalah dengan

mengembangkan perusahaan.

Salah satu hal yang harus dilakukan dalam pengembangan perusahaan

adalah dengan cara melakukan penelitian. Maka, dengan mempertimbangkan

peluang pasar yang cukup besar dan persaingan sehat di PT. Indah Kiat Pull and

Paper, PT. Wira Simentrica bisa dikembangkan, maka peneliti mencoba

membantu meneliti menggunakan Analisa Kelayakan Industri untuk menganalisa

pengembangan perusahaan ini dengan menganalisa aspek-aspek yang ada

diperusahaan. Perusahaan akan di lihat dari beberapa aspek yaitu aspek teknis,

sumber daya manusia, pasar dan finansial.

Dengan judul “ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN PT.

WIRA SIMETRICA” yang bisa digunakan untuk menjadi patokan

pengembangan perusahaan ini, layak atau tidak layakkah perusahaan

dikembangkan dengan melihat dari perhitungan yang dilakukan dan beberapa

aspek pendukung sebagai pembanding dari perhitungan yang telah dilakukan dan

dihasilkan.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka diidentifikasi masalah

yang akan diteliti yaitu analisa kelayakan pengembangan PT. Wira Simentrica.

Sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan income serta bisa

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah

adalah Menganalisa kelayakan pengembangan PT. Simetrica pada ;

a. Aspek teknis dari lokasi perusahaan, bahan baku, teknologi yang digunakan,

karyawan, kemampuan menyelesaikan tender, fasilitas dan keadaan listrik.

sumber daya manusia, pasar dan finansial.

b. Aspek pasar dari permintaan dan penawaran yang akan datang, harga

penaaran tender, target pasar, harga pasar, kendala pemasaran dan prospek

tender.

c. Finasial untuk mengetahui NPV, BC Ratio, Payback periode, dan IRR, dan

d. Sumber daya manusia meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap

karyawan.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dan membingungkan pembaca perlu

adanya suatu batasan masalah, sehingga tujuan dan pelaksanaan penelitian ini

dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian

ini adalah ;

1. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian studi kelayakan indutsri.

2. Lingkup studi kelayakan meliputi aspek teknis, sumber daya manusia, pasar

dan finansial.

3. Menggunakan suku bunga = 20%, ini di ambil berdasarkan suku bungan yang

berlaku dibank.

4. Pengambilan data keuangan selama 2012.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat  yang didapat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memiliki manfaat untuk dijadikan pembanding antara ilmu yang

dipelajari dikelas dengan aplikasinya dilapangan. Penelitian ini juga

bermanfaat untuk mengetahui proses peningkatan investasi perusahaan dan

perancangan usaha yang bisa dikembangkan.

2. Bagi Perusahaan

Untuk perusahaan, memberikan informasi kepada perusahaan mengenai

kelebihan, kelemahan, perusahaan dalam pengelolaan maupun pengembangan

perusahaan.

1.6 Posisi Penelitian

Study ini berfungsi untuk membandingakan dengan penelitian yang sudah

ada, sehingga pembuatan penelitian ini akan mendapatkan membanding dari

penelitian yang sudah ada. Sehingga penelitian ini diharapkan akan dibuat secara

sistematis dan bisa mendekati kesempurnaan. Ada pun Tugas Akhir yang

memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain ;

Tabel 1.8 Posisi Penelitian

No Study Literatur

1
Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Industri Kecil Tahu di Kabupaten

Kuningan Jawa Barat

Peneliti Tahun Tempat Peneliti Pembahasan

2 Analisis Kelayakan Investasi Pabrik Kelapa Sawit

Nunung
Nurhayati/IPB 2011 Kuningan Jawa Barat

Membahas tentang kebijakan
pengembangan dan Merumuskan
Strategi Pengembangan

Peneliti Tahun Tempat Peneliti Pembahasan

Mukti/IPB 2009 Aceh
Kelayakan Investasi Pembangunan
PKS Kapasitas 30 Ton TBS/Jam
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Tabel 1.8 Posisi Penelitian (Lanjutan)

No Study Literatur

3 Study Kelayakan Investasi Pabrik Asap Cair di Pulau Kijang, Kab. Inhil. Riau

Peneliti Tahun Tempat Peneliti Pembahasan

Khairul
Ihwan/UIN Jogja 2012 Inhil. Riau

Study Kelayakan Investasi Pabrik
Asap Cair di Pulau Kijang untuk
meningkatkan pemberdayaan dan

pengembangan ekonomi
masyarakat .

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, study literatur dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk

penulisan laporan penelitian dan pada saat melakukan penelitian di

lapangan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan alur yang digunakan oleh peneliti untuk

memecahkan permasalahan yang terjadi.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Menjelaskan secara sistematis dari hasil pengolahan data untuk

menentukan penentuan besar pendapatan perusahaan dan investasi

yang cocok untuk perusahaan di PT. Wira Simetrica. Apakah

perusahaan ini layak untuk dikembangkan.

BAB V : ANALISA

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari penelitian dan

pengolahan data yang dilakukan berdasarkan data yang ada.
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BAB VI : PENUTUP

Rangkuman dari proses pengumpulan dan pengolahan data yang

kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta

saran yang dikemukakan untuk pengembangan kelayakan industri.


