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Alhamdalillah karni aoapkaa Kehadhirat 'Allah Tahan 
Xang Haha Esa, yang hanya dextgan Taufiq., Hidayah dan Eakh 
nad-Bya* maka kassi mendapat kemauan, kekuatan dan kesabar 
an sehingga akhiraya skripsi ini dapat selesai diausun* 

Penynsiman dan pengajuan skripsi ini merupakan saa 
tu pemeaohan salah satu syarat agar dapat menglkutl ujian 
sarjana ekonomi jiirusan perusahaan pada Fckultas Skonooi 
Uaaiversitas Airlangga.

Bahan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini di 
perolsh dari hasil pengamatan karni pada Pabrik Femintalan 
Kapas Unit X PH Induatri Saadang, yang disertai uraian 
teoritis yang berasal dari koliali/seminar dan literatur* 

Usaha aewajadkan skripsi ini tidak akan bei'haeil 
dengan lanoar dan balk, tanpa adanya bamtuant ker ja sama, 
dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai sejak eaat dila- 
kukan survey aampai pada penyusunannya*

Oleh karena itu pada kesompatan ini k^mj ingin me- 
ayampaikan terima kasih yang sebesar^besamya kepada s 
1« Ibu Bra* Be, Hy. M* Soaharto, sebagai dosen peabliabing 

yang dengan pen ah perhatlan dan kesabaran telah meabim 
bing, meaeriksa dan menyetojui sasiman skripsi ini*

2* Bapak/ibu dossn dan aaisten doses yang telah nembekali 
iXmt* selama kani mengikutl kuliah di Fakultae Ekonoai
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Universitas Airlanggo. ini.
3. Bapak Manager Pabrik Pemlntalan Kapas Unit X PS Indus- 

tri Sandang, Asisten Manager/Kabag. P&C, beserta etaf 
nya, yang telah aberi keeempaten untuk melakukan aur 
vey yang diperlukan dalam penyusunan skripei ini*

4. Ayah dan lbu yang tercinta serta saudara saudara kami 
yang telah mendorong dan memberi aesiongat hingga aele- 
sainya study kami yang forail ini.

5. Semua rekan mahasiswa dan pihak lainnya yang tidak sem 
pat disebutkan namanya satu per satu, yang telah membe 
rikan bantuan baik langoung naupun tidak,

Semoga oogala bantuan, pengarahan dan doa yang di- 
berikan mendapat balaean dari Allah Tuhan Yang Kaha Esa.

Akhirnya kami sadari bahwa skripsi ini masih jauh 
dari aempuraa, namon demikian mudah^mudahan ada juga man- 
faatnya bagi para pembacanya, maka segala kritik dan oa- 
ran demi perbaikanaya akan kami terima dengan tang an ter* 
buka.

Penyusun,
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Industri textil teraasuk sektor industri tertua 
yang biaoanya aerupakan sektor pertama dibidang industri 
yang harue dibangim dalam rangka aeraenuhi kebutuhan iaan- 
dang, Bagi Indonesia oudah sejak lama terasa betapa pen- 
tingnya sandang di dalam peaenuhan kebutuhan pcfcok rakyat 
aehingga peabangunan industri tort 11 oiaalnya berupa reha 
bilitasi,aodernisasi dan penaabahan dengan peralatan yang 
barn aendapat prioritaa didalaa Pelita I dan Hepelita II, 

Pada industri textil ter dapat fase fase pengerjaan 
bahan, dan pabrik pemintalan aerupakan "subgroup" pertama 
yang aengerjakan "serat" menjedi benang, yang keaudian dl 
proses pada subgroup berikutnya, yaitu partenunan dan pe- 
rajutan* Diantara seaua subgroup tersebut pabrik peoiata'l 
an merupakan "the gain industry"nya. Seaua subgroup pada 
ouaannn ditlngkat bawahnya {diaebut peruaahaan derivaten} 
aangat torgantung pada produksi pabrik pemintalan, yaitu 
benang,, Taapak jelas bahwa pabrik pemintalan aerupakan 
subgroup yang penting peranannya dalan sektor industri- 
Bondang, Karena itu tidaklah berlebihan jika ia mendapat 
prioritas pada aasa peabangunan,

Mtahun yang lalu sering harian-harian aenulis dan 
mengolao dalaa bentuk berita aaupun tajuk rencana tentang 
keleouan dunia industri mnuanya, aektor textil khususnya.
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Ada yang menyslahkan penyelundupan sebagai penyebab kele-
suan tersebut, yang diaamping harganya relatif mar ah juga
relatif berrautu dibanding produksi dalan negeri. Kalangan
lain menyebut "tingginya beaya produkol dan tiada keaeia-

\
bangan antara supply—demand” sebagai faktor yang menyuram 
Van sektor ini, diaamping membanjimya di pasar textil o®~ 
lundupan dan import untuk lebaran. lain lag! faktor yang 
dikemukakan pemerintah mengenai kaous ini, Uenurut mereka 
faktor pendorong keresahan dunia textil itu, antara lain 
kurang baiknya management perusahaan textil tertcntu, dan 
tidak mampu mengendalikan harga aerta mutu produk pabrik 
textil tertentu, dieamping efek dari textil selundupan.

Sebenarnya faktor tersebut aaling mengkait, hingga
%

salah satu pihak tidak dapat diperaalahkan secara mutlak, 
Dan kericuhan disektor ini menarik sekali untuk didekati 
secara kritie dan ilmiah dari segi financial management.

Pemerintah dalam rangka meaantapkan pencapaian sa- 
saran dibidang penyediaan sandang boruaaha mellndungi aek 
tor induatri textil yang telah menyerap dana inveatasi ae 
demikian beaamya. Perlindungan itu berupa peraturan pern- 
bebaaan pajak penjualan aemua jenio textil haa11 pertenun 
an-perajutan, hasil konfekei dan produksi textil lainnya 
eeperti baju kaos, singlet, handnk,selimut, taplak meja ; 
serta adanya larangan import textil dan benang tertentu.

Dilain pihak eejak akhir 1973 Pabrik Pemlntalan Ka

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



pas Unit X PH Industri Sandang (noma sebenaraya dirahasia 
Ran etas perjnintaan peruaahaan) yang seperti 3 ©las tampak 
pada namanya aerupakan produeen benang tenun, telah oeren 
canakan investasi. Rencana tersebut meliputi modernisasi 
permesinan dan sekaligua aemperbesar juralah mesin dan ka*- 
paaitaonya. Pada proyek Ini suatu kelompok meain dimodera 
isir, kelonpok laianya dijual yang kemudiaa diganti de
ngan yang baru, disaaiping ado kelompok yang hanya ditambah 
dengan unit mesin baru yang tingkat 1‘kemodQman"nya Bama.

« «
Rencana ini jastru timbul eewaktu terjadi keaelut 

didunia pertextilan sehingga kita ingin tahu apa yang men 
dasari pertimbangan rencana investasi ini. Apakah aokedar 
menginvestaaikan dana yang ada ataukah ada faktor dan mo- 
tivaai lainnya, Kengapa bentuk roncana investasi aeperti 
tersebut diatas yang dipilih, bukan hanya aenanbah j&aupun 
laengganti seluruh mesin yang ada dengan yang baru,

Keadaan tersebut mendorong kaai untuk mengevaluir 
feasibilitas rencana investasinya, Karena ia merupakan su 
atu aspek penting financial management yang apabila salah 
evaluasi akan berakibat fatal bagi masa depan peruaahaan, 
D m  untuk itu dipilih iudul "STJATTF EVAXTJASI m S J B I X m S  
PEHGKAITAK REBCANA FEICBKLAHJAAfi RBEODELIMO- DEHGAIT E2PAHSI 
PADA PABRIK PWIOTALAH KAPAS UHIT X Pit IMUSTRI 3AHDANG”*

Pada umumnya tiap rencana investasi aembutuhkan da 
nat beaya aerta menghadapi risiko. Karena itu perlu suatu
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evaluasi yang tepat dalam decision makingnya, Xang ingin 
diperoloh skripsi ini ialahs "apakah alternatip dan kepu~ 
taoan rencana inveatasi yang telah dipilih Pabrik Pemin- 
talan Kapaa Unit X PH Induatri Sandang inlfsudah feasible, 
sehingga secara ekonomi perusahaan dapat dibenarkan?" Se-* 
bab eeperti telah dijelaskan bahwa disatu pihak dihadapi 
ketorbatasan dana serta beaya penggunaannya, dilain pihak 
adanya berbagai alternatip inveatasi dan tingkat risiko.

Sedangkan aaaaran pokok penyasanan akripai ini ia- 
lah aenekankan pentingnya peranan investment decision ba- 
gi perusahaan dalam rangka mendayagunakan dana yang terse 
dia demi menaikkan tingkat kemakmuran para pealliknya, 
Untak itu dilakukan studi teori maaalah investment deci
sion dengan agak mendalam. Hasil studi teoritis ini di* 
hadapkan dengan kenyataan praktis yang dljumpai dalam sur 
vey. Sehingga diharapkan kemungkinan gagalnya proyek aki 
bat kesalahan dari segi penilalaxmya, akan dapat dipersera 
pit,

Penyusun aengharapkan semoga skripsi ini akan ber- 
guna sebagai bahan pemikiran bagi para investor umuanya, 
management Pabrik Pemlntalan Kapaa Unit X PIT Industri San 
dang khususnya dalam meapertimbangkan pelakaanaan kebijak 
sanaannya yang berhubungan dengan penilaian inveatasi,

Dalam ovaluasi penentoan berhaeil tidaknya sesuata 
rencana investasi, peninjauannya harus dilakukan dari ber
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bagai aspek, yang meliputi aspek umum dan organisasi, teh 
nis, komersiil, finansiil, yang masing nasing ditinjau da 
ri sudut gambaran umum dan etruktur organises!, tehnis pe 
lakeanaan investasi,, kemunglcinan pemasaran produk, renca- 
na pembelanjaan, cost of oapital dana yang digunakan, ren 
demen yang diharapkan, dan aspek penunjang ditinjau dari 
"manfaat proyek bagi perkembangan perekonomian nasional”.

Keseluruhan aspek tadi akan menentukan "apakah ren 
cana investasi tersebut menguntungkan atau tidak?". Teta- 
pi karena aspeknya luas dan kompleks serta terbatasnya ke 
marapuan dan waktu maka pembahasan skripsi ini terbatas ha 
nya pada peninjauan aspek finansiilnya saja.

Pembahasan skripsi ini berdaaarkan hipotesa bahwa * 
management dalam merencanakan suatu investasi yang membu- 
tuhkan tambahan dana menghadapi berbagai sumber dana de
ngan tingkat cost of capital yang berbeda. Jika “tepat"- 
alternatip yang dipilih demikian pula metode yang diguna
kan untuk mengevaluimya, hasil evaluasi tersebut akan 
membuahkan kombinasi beaya dan hasil yang optimal, se~ 
hingga tujuan semula dan utamanya diharapkan akan terea- 
pai. Sebaliknya proyek yang tidak berdasarkan alternatip 
dan metode evaluasi yang"tepat" besar kemungkinannya akan 
gagal*

Cara pembahasan masalah pada skripsi ini bersifat 
diskriptif analitis artinya data dari survey dibandingkan
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dengan pengetabuan teorltls dari literatur dan sumber la
in sejenls yang erat hubungannya dengan pole ok pembahasan.

Untulc merealisimya dllalul~lah tahapan aktivitas 
sebagai berikut s preliminary survey, data collecting, 
data processing dan penyusunan serta penyajian akripai*

Setelah dijajagl ada tidaknya kemungkinan untuk ae 
lakakan penelitlan pada pokok pembahasan akripai ini,yang 
cerupakan tahap preliminary survey, maka dimulailah data 
collecting aebagai tahap pengucupulan data praktls dan teo 
ritia. Data praktis dikuapulkaa dari field research bem 
pa survey ko peruaahaan bersangkutan dan leabaga lain 
nya; sedangkan data teorltls dari library research dengan 
aempelajari beberapa literatur financial aanageaent serta 
brosur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas*

Dilaajutkan dengan data processing sebagai fase se 
leksi dan penggolongan data oenurut jenla, kelompok serta 
tin&katannya* Keaudian penganalisaan data sebagai pemecah 
an peraasalahan skripsi ini, 3?ase berikutnya lalab penyu- 
sonan konsep skripsi yang diserahkan kepada do sen peabiia- 
bing untak aendapatkan biabingan, koreksl dan persetajuaa 
Setelah itu disajlkan dalam bentuk skripsi yang aeropakan 
tindak lanjut fase penyusunan konsep tersebut,.
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PEHCJERTIAB TEQR3TI3 MESGiKAI INVESTASI

Pada uaumya penyuaunan dan pelaksanaan auatu pro
yek ditujukan pada "peningkatan kemakmuran peailik", yang 
ftIcan terealisir jika perencanaan dan pelaksanaaimya tepat 
Suatu proyek akan MtepatH menuja saaaran yang diharapkan,

* .»
apabila metode evaluaai yang digunakan juga tepat.

Agar dapat dievaluir tepat tldaknya rencana inves
tasi suatu peruaahaan, kita harus mampu menghadapkan ke- 
nyataan-kenyataan praktia yang ditemukan pada peruaahaan 
dengan ^keharaaan^keharusan1' teoritla dari llteratur*

Dengan daaar yang sedeaikian, maka terlebih dahulu 
akan dikemukakan daaar teoritla mengenai investasi, yang 
aiawali uraian dari pengertian inveataai, kemudian metode 
evaluaai, eumber pembelanjuan investasi dan diakhirl coat 
of capital sebagai financial standard auatu inveatasi,

1, Pengertian dasar inveataai.

Demi nendapatkan suatu pengertian yang jelaa seba
gai daaar pembahasan aelanjutnya maka aebelum kita aampal 
kepada pembicaraan mengenai daear suatu rencana inveataai 
aula pertama akan diterangkan pengertian investasi yang 
akan dipergunakan didalam uraian uraian pada skripsi ini.
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a. Peng art ion inveataei«

Didalam uraian ini sebenarnya kurang penting untuk 
aencantumkan berbagai kutipan pengertian inveataai dari 
para penulia literatur financial management, khuouanya ji 
lea tujuannya sokedar mcnunjuickan pengertian atau pendapat 
para ahll saja* Karena tiap penulia u&uzonya aeabei-ikan p# 
ngertlan berbeda, aelaras dengan pezabahasan mereka* Biasa 
nya dari beberapa kutipan yang dicantumkan tersebut, diaa 
bil suatu kesimpulan "pengertian investaai" yang disesuai 
kan dengan tujuan pembahasan yang dilakukan.

Pada uralan “pengertian inveatasi'1 Ini dlcantcunkan 
sebuah pengertian inveatasi Etonurut Encyclopedia Diction
ary of Business Finance, yaitu "The eaployaent of current

1 )funds for. the production of future incoae" * ' Ini aerupa-
kan pengertian inveatasi aecara luas, yaitu sebagai pcna- 
naman dana disaat ini dengan tujuan menghasilkan return 
di tahun tahun mendatang, Berarti tiap investment decisi
on menyangkut dua konsep ekonomi yang mendasari kebijaksa 
naan pembelanjaan proyek. Konsep tersebut ialah ;
Cl) Feobelanjaan dana relatif pastl karena dilakukan oaat 

ini, sedangkan penerinaan return tidak pastl,
(2) Dana terbatas dan penggonaannya untuk berbagai alter-

Prentice Hall Editorial Staff, ̂cyclopedic Dlc» 
tionary of Business Finance, Prentice-Hall inc., Englewod 
Cliffa, bow Jersey, firai-ed*» 1965, halaaan 345*
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natif, aehingga dibobani beaya*
Dilain pihak dana yang ditanamkan pada umuianya be-

oar, demikian pula return dari proyek, aehingga keputusan
pelaksanaan inveataai yang berada ditangan top management
ita aerapakan keputusan panting bagi kelangsungan hidnp
perasahaan, sebab keputusan investasi yang diambil dengan
"tepat" dapat membawa peruaahaan ke taraf yang atabil dan
sehat, aehingga tepatlah jika dikatakan "The success of

2)a business depends on the investment made today”. *
Karena terbatasnya jualah dana yang teraedia untuk 

investasi oedangkan investment opportunity banyak jualah 
nya dan adanya keharusan penggunaan dana yang akan me&aik 
kan owners wealth maka rencana inveataai yang paling aseng 
untongkan harus dipilih untuk dilaksanakan.

Kesuksesan management pada dasamya terlrtak pada 
"ketepataa*' evaluasi feasibilitas proyek yang sedang diha 
dapi yang aungkln merupakan fungsinya yang terpenting.

Dalam pembahasan skripsi ini akan digunakan penger 
tian investasi sebagai tiap usaha peruaahaan untuk mcna 
namkan dana agar diperoleh return dimasa yang akan da tang

b* Perarmn exp ansi bagi peruaahaan*

Bagi peruaahaan yang ingin menjaga existensinya da 
lam Xajur peruaahaan, haras berusaha agar berkembang sesu
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al dengan keaajuan perekonoalan dan s el era maayarakat kon 
sonen; aehingga dilakeanakanlah e^>ansi yang merupakan aa
2 ah satu bentuk Investasi dal as meng emb angkan perasahaan 
untuk berueaha menoapai keadaan yang diinglnkan tersebut.

Sxpanui sangat p eating bag! peruaahaan, yang dalaa 
keadaan yang uaum, exp ansi yang dilakukan suatu perusaha- 
an dapat diharapkan akan aenguntungkan peruaahaan itu sen 
diri dan aaoyarakat konouaen pada uaumnya,

Keuntnngan itu akan dapat timbul sebab peruaahaan;
1) jaenjual produknya dengan manguntangkan setelah 

eflaiensinya ditingkatkan aecara keaeluruhan*
2) memperluas pasar dengan mengaaabil alih pasar « 

yang baru bagi produk yang sekarang dihaoilkan- 
nya,

3) dapat meabuat dan menjual produk baru, baik bo- 
rupa penciptaan pasamya maupun . maracpaa pasar 
peruaahaan lain yang eebelum eapanai itu, mere- 
ka terlebih dahulu telah nemproduaimya*

s^ntuk egpansi.

Berdasarkan pengertian expansi seperti yang telah 

diuraikan dluuka maka expans i yang direncanakan dan dilak 
sanakan peruaahaan dapat ditlnjau dari berbagai segi; Be* 

ill mendapatkan gambaran expansi yang lebih luas,'akan di
uraikan berbagai bentuk expans 1 menurut beberapa penulis.
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Gestenberg membedakan bentuk expansi berdasarkan 
"pengaruhnya terhadap struktur management perusahaan yang 
bersangkutan11* Expansi menurut pembagiaa ini lalah i ^

>
(1) internal expansion,
(2) external expansion.
Pada internal expansion, perluaean yang terjadi m , 

sih berada dalam perusahaan seaula, balk berupa perluasan 
produksi maupun bidang aaahanya. Sedangkan external expan 
sion mar up akan perluasan melalui penggabungan atas peailik 
an atau pengawasan perusahaan Iain yang sedang beroperasi 
sehingga mereka dapat berada di bawah satu management.

Kedua bentuk tersebut masih dibagi lag! berdasar- 
kan arah ejqmnainya, yakni :

(a) horizontal expansion,
(b) vertical expansion, dan
(c) circular expansion,
Dinaaiakan horizontal expansion karena perusahaan 

diperloas dengan menambah kapasitas mesin mesin dengan je 
nitt yang soma, aenambah jenis produk, atau dapat pula de
ngan aelakukan penggabungan pada perusahaan lain yang ber 
geirak dalam bidang yang sama, nemprodusir barang dalam ta 
hap yang earn. Vertical expansion sebagai perluasan par*

^C,W,Qeatenbergf Financial Organization and Kana- 
aenent of Business, Prentioe-Hall Inc., 1959» halaman 419.
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usahaan melalui penggabungan satu atau beberapa fase pro
ses produksi atau jenis hasil produksi lain yang masih di 
dalam kolom perusahaan yang sama, yang sebelumnya berada 
diluar aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini dapat dila~ 
kukan didalam perusahaan sendiri atau dengan penggabungan 
pada perusahaan yang melakukan proses produksi tersebut. 
Sedangkan circular expansion ialah perluasan dengan membu 
at jenis produk baru yang bersifat supplemen terhadap pro 
dak yang sedang dihaslltannya-baik dengan menggunakanr per 
alatan yang sudah dimiliki atau dengan penambahan perelat 
an baru. Bzpansi ini merupakan campuran antara expansi ho 
risontal dengan vertical.

Iain lagl penbagian eipanal mannrat ff.B, Taylor 
Henarut penulis ini expansi dapat dibagl dua, yaitu :

(1) business expansion dan
(2) financial expansion,
Pembagian ini didasarkan pada pengaruh expansi ter 

hadap struktur modal perusahaan, karena pada umumnya ja- 
rang dijumpai expansi yang tidak memerlukan tambahan mo
dal. Tambahan tersebut dapat berupa modal kerja saja te~ 
tapi dapat pula merupakan kombinasi nodal kerja dan modal 
tetap*

^Baabang Rijanto, Dasar daoar pembelanjaan perusa 
haan, Yayasan Penerbit Gadjah Hada, 1969* halaman 211*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



Bentuk expane i yang hanya memerl ukan tambahan mo
dal kerja saja merupakan perluasan kapaaitas yang masih 
tersedia, aehingga produksi maih dapat dlnaikkan tanpa 
menambah aktiva tetap. Ini berartl atruktor modal tidak 
berubah karena ejipansi yang dilakukan tidak memerlukan - 
tambahan modal jangka panjang, Expansi dalam pengertian - 
inilah yang disebat business expansion.

Expanei yang menyebabkan bertambahnya modal kerja 
dan modal tetap, dapat dimaaukkan pada pengertian bentuk 
expansi finanelil, karena diperlokan tambahan modal jang- 
ka panjang untuk menambah aktiva tetap, me-modemisir per 
alatan yang sekarang dimiliki atau menambah aktiva tetap 
dari perasahaan lain melalui penggabungan. Hal ini akan 
menyebabkan struktor modal perasahaan berubah.

Vogelstein ^  meninjau pembagian eapansi dari segi 
"aifat sifat khusus kebutuhan modal didalam expansi suatu 
peruaahaan, Menurut beliau, expansi terbagi atae 3

(1) expansl sederhana,
(2 ) e^anei dengan paralellsasi,
(3 ) expansi dengan integrasi.

Pada bentuk yang pertaraa, perluasan hanya dengan 
menalkkan kapasitae produksi yang masih tersedia, menambah

^  J.X. ISeiJ Jr., Teorl masalah permodalan, dibahas 
oleh H. Soemita Ak.# »Soecyta1* Bandung, 1966* halaman 90.
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H

aktiva tetap atau me-remo deling aktiva yang ada agar kapa 
sitas dan mutu produknya dapat dltingkatkan, Bentuk expan 
si yang kedua merupakan perluasan didalam pembuatan pro - 
dak baru yang berbeda dari sekarang sedang diprodusir, te 
tapi produk tersebut dihasllkan dari prosea produksi yang 
masih berada pada fase yang sama* Sedangkan bentuk ter- 
akfrir dari pembagian expansi tersebut adalah perluasan pa 
da tingkat proses produksi yang berbeda dari yang seka~ 
rang sedang dijalankan perusahaan tetapi maoih berada da* 
lam lajur vertikal perusahaan yang bersangkutan.

Ketiga bentuk expand1 terakhir ini menimbulkan sua 
tu gejala ata® kebutuhan dana, Gejala itu ialah gejala di 
versitas, yan& menonjukkan adanya dua keadaan ( maximum 
dan minimum) pada dua waktu yang berbeda yang aenyangkut 
tiap kelompok aktiva, yang akan aeaperbeaar Inti permanen 
kebutuhan dana perusahaan yang bersangkutan.

Bari uraian bentuk eapansi tersebut dapat disimpul 
kan bahwa expansi dapat ditinjau dari berbagai bentuk ter 
gantung arah peninjauannya, Dalam pembahasan selanjatnya, 
bentuk expansi yang akan diuraikan lebih mengarah pada ex 
pans! sederhana sepertl yang diuraikan Vogelatein, aeba - 
gai perluasan perusahaan dengan nenambah aktiva tetapnya 
disaaping modal kerja, agar dapat meaperbesar operasinye.

d. Motif dnn tujnan expansi.
Set lap aktivitas perusahaan past! ada tujuan serta
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factor pondorangnya, demlkian pula dengan expanai yang di 
rencanakan dan dilaksanakan suatu peruaahaan* Dcrongan ex 
pans! tersebut dapat berjaacaja-oacam, la dapat berupa ke~ 
inginan untuk berprestasi lebih besar tetap 1 dapat pula 
dorcngan Itu berbentuk profit semata mata. Tentunya dlan- 
tara kedua extrem ini ada variasinya, misalnya mungkin dl 
temukan bahwa dorongan expansl suatu perasahaan dltltlk 
beratkan pada faktor laba (umpamanya kelnginan untuk meo- 
perkuat, aenaikkan dan menstabilisir laba) tetapl ambisl 
pribadl piKjpinanpun untuk prestise dan kekuasaan yang le
bih besar ikut sort a barperan dalam penoetusaii ide peren- 
canaan dan pelakaanaan rencana investasi tersebut.

Meskipun dealkian aecara ekonomis suatu investasi 
dapat dlbenarkan apabila ia akan dapat menlmbulkan taabah 
an keuntungan bagi peruaahaan,

Berdaearkan uraian dlatas jelaslah bahwa keputuoan 
investasi minimal akan dldasari oleh satu motif Investasi 
Bijamana motif tersebut lebih dari satu maka salah satu 
diantaranya akan merupakan motif yang dominan, eedangkan 
yang lainnya sebagai lkutan yang lemah pengaruhnya.

e. Hlsiko yanA dlhadapl suatu eapanal,

Pada dasamya management perasahaan yang melakukan 
investasi berharap agar keadaan perusahaannya dari segl 

ekonomis finanalil bertambah balk dan stabil, Meskipun do
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miklan harapan ini tidak eelalu past! tercapai, sebab ti- 
ada inveatasi yang bebas sama sekali dari rieiko. Riaiko 
ini timbul karena adanya faktor futurity dan uncertainty, 
yang melekat pada aetiap rendemen yang akan dihasllkan 
proyek. Sudah tentu bahwa tingkat ri&iko yang dihadapi- 
tiap proyek tidak akan sama. la akan berbeda dan bervarla 
si antara proyek yang satu dengan yang lain.

Di atas telah dlkatakan bahwa risiko suatu proyek 
melekat pada rendemen yang diharapkannya. Sedangkan pada, 
tiap penlnjauan rencana inveatasi past! eelalu akan dlka 
itkan dengan rendemen. 01 eh karena aliran rendemen ke pe
rusahaan maslh merupakan “harapan11 # berarti tiada kepastl 
an aengenai dapat tldalmya rendemen tersebut diterima.

Rendemen akan dipengaruhi oleh berbagai sltuasi pe 
masaran produk, misalnya prospek permintaan konsuxaai ter 
hadap produk bersangkutan, dan beaya yang dikeluarkan pe
rusahaan. Karena relatif tidak past! akan diterima snaka 
la harus didiskontokan terhadap uncertainty-ny a. Sehingga 
dilakukan dua kali dlskonto terhadap rendemennya, pertama 
untuk futurity dan yang kedua untuk .uncertainty-nya,

Rieiko yang timbul karena adanya unsur uncertainty 
pada rendemen yang akan diterima dinamakan business risk, 
sedangkan risiko yang timbul karena digunakannya debt se 
bagai sumber pembelanjaan proyek disamping equity capital 
disebut financial risk. Risiko yang pertama tersebut, te-
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lah dimaeukkan pada setiap perhitungan IRR dari rendemen 
yang akan diterima perasahaan, sedangkan risiko yang ke
dua, yakni financial risk, akan dimaeukkan didalao haetl 
perhitungan cost of capital, sebagai imputed costnya*

2* Methods penilaian soata rencana inveataai.

Suatu rencana Investasi pada umumnya akan membutuh 
kan dana untuk oeabelanjai aemua asset serta operaeinya, 
Oleh karena besamya dana yang diperlukan dan risiko yang

*
dikandungnya bagi kelangsungan hidup perasahaan secara ke - 
seluruhan, ia haras dipatuskan dengan tepat.

Eencana investasi barulah dilaksanakan apablla da
ri penilaian ternyata proyek tersebut akan meabawa kekaya 
an para pemillknya mencapai wealth yang maximal* Agar ke- 
putusan secara ekonomis finansiil aengenai diterina-tidak 
nya proyek dapat dianbil dengan “tepat1*, maka terlebih da 
hulu haruB dievaluir profitabilitasnya.

Dalam 1iterator financial oanagement ter dapat ber
bagai metode penilaian investasi* Metode tersebut berki - 
ear dlantara due axtrem, mulai dari approach yang sangat 
sub jeotive«intuitive~ judgmental sampai pada approach yang 
lebih objective-quantified; atau “berklsar antara appro - 
ach yang eubyektif dengan dasar naluriah dan approach ŷ ag 
lebih obyoktif dengan dasar ilmiah"*
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ia

Terlepaa dari adanya approach yang merupakan alat 
subjective-quantified, maka tiada eeorang penuliepun yang 
pemah menconturakan aeluruh metode penilaian suatu ranca- 
na tnvestaal secara lengkap dalam tulieannya. Bia sanya ti 
ap penulia hanya mencanturakan metode yang menurut hemat 
mereka seouai dan tepat untuk diketengahkan didalam hasil 
karyanya. Samets ^  hanya mencantumkan payback, plowback, 
internal rate of return, net present value. Sedangkan Van 
Home r/ mengetengahkan average rate of return, payback, 
internal rate of return, net present value, Metode yang

o \
dikemukakan Solomon hanya berbeda dalam penggunaan is- 
tilah dengan metode yang dipilih Van Horne, yaitu payback 
period, book return on book investment, internal rate of 
return, contribution to net present worth.

Payback -period eebagai metode time concept disebut 
juga sebagai "payoff period” atau "cash recovery period'*, 
karena dalam metode payback yang dihitung ialah waktu dan 
penerlmaan cash. Metode ini sederhana dan sering diguna
kan pada penilaian economic value suatu proyek, Xa merupa 
kan tehnik pengukuran lamanya waktu yang diperlukan oleh

^^J*E*Xindsay dan A#fl.3ameta, Financial Management 
Richard B.Irwin Inc,, Homewood, Illinois!'1J't^67^SaSaSSrTr5

7)
* 7J,C, Van Home, Financial Management and Policy, 

Prentice-Hall Inc., london, 19̂ 1, halaioan £1 *
&)e. Solomon, The Theory of Financial Management. 

Columbia University Press, Uevr 2oi$7^ "bal’aman 123
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annual cash flow untuk mengembalikan original outlay, 
Rtamaa menghitang payback period ialah 5

original fixed investment 
expected gross annual profit before depreciation
Rumus ini dipakai jika annual cash inflownya sama 

besar, tetapl jika berbeda besaraya, perhitungonnya rela- 
tif aallt, karena annual cash inflow yang berarutan haras 
dijumlahkan sampai sama dengan Initial fixed investment, 

Biasanya perasahaan telah menetapkan payback peri
od yang dapat diteriina, Kriteria agar suatu proyek dapat 
diterima ialah payback period proyek haras lebih kecil 
atau eaiaa dengan payback yang ditetapkan perasahaan*

Kelemahan yang paling jelas torletak pada diabai~ 
kannya cash flow yang akan diterima setelah payback peri
od tercapai aehingga ia bukan pengukur profltabilitas. Se 
bab jangka waktu pengembolian dana yang seoepatnyalah yang 
lebih ditekankan* Dieaciping itu iapon tidak memperhati - 
kan tide value of money dan futurity. Cash flow yang 
berada dalam period payback dipandangnya dengan optimise 
sebagai “eudah pasti dlhasilkan dan dlterima'l Sehingga 
management yang konoekwen berpegang pada metode ini akan 
melepaskah proyek yang periode paybacknya lebih lama dari 
yang dapat diterima peruaahaan*

Ibid.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



tfeskipun demikian ia terua dipakai oleh banyak per 
ueahaan karena dengan makln pendoknya period© payback , 
maka makin kecil risikonya dan makin be ear likwiditasnya. 
Selain itu didasarkan pula pada pertimbangan lain, yaitu t
1) Faktor uncertainty sukar dihitung eesudah periode pay

back aehingga ditetapkan waktu pengembalian yang cepat
2) Keenganan memasuki pasar modal, oedongkan dana intern- 

terbatas, sehingga likwiditas yang lebih diutamakannya
3) Faktor futurity tidak dihitung, karena umumnya laba 

yang cukup aaja yang diinginkan, bukan yang maximal*
Plowbaok method merupakan metode ©valuasi yang mem 

batasi inveataai hanya aebesar jumlah laba yang tereedia. 
Bal ini karena adanya uncertainty yang ingin dihindarinya 
dan bukannya mengevaluir besar uncertainty tersebut* Tang 
diutamakan dari proyek hanya factor of safety-nya, bukan 
keaampuan dan beaarnya laba yang diharapkan,, Metode ini 
mendasarkan penilaiannya pada segi beaya, agar diperoleh 
cara pembelanjaan yang lebih murah dan aean.

Penganut plowback menganggap dana intern tidak me 
nlmbulkan beaya modal artinya coat of internal fund sama 
dengan nol (out of pocket cost tidak ada), Sebab diasuaai 
kan bahwa 11 karena pemegang aaham tidak mampu memperoleh 
tingkat rendemen yang lebih baikt aehingga aereka tidak 
mengambil dividen tetapi membiarkan didalam peruaahaan un 
tuk ditanamkanH. Kriteria penerinaan proyek $ bilamana
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dana tersedia dan rate of returnnya lebih boaar dari nol, 
Kelemahan metode ini terletak pada ;

(1) la dikatakan sebagai pembelanjaan. termurah. Ini tidak 
selalu benar sebab dana extern seringkali lebih oar ah

(2) Jumlah aliran lab a yang ditahan pada omamnya terbatas 
sehingga perlu dipertimbangkan alternatip sumber lain

(3) Beear kemungkinannya proyek tersebut tidak akan dilak 
sanakan, sebab tidak tersedia cukup dana intern untuk 
membelanjainya dan enggan mencari dana di paoar modal 
Sebaliknya karena dana intern tersedia, maka proyek 
itu akan dilaksanakan walaupun tidak menguntungkan.

Book return on book Investment adalah suatu metode
accounting yang dapat dirumuskan sebagai s1̂
expected average annual profits 

average book investment

Apabila hasilnya melebihi beaya modal, maka proyek
akan diterima, tetapi jika sebaliknya akan ditolak*

Uetode ini masih mengandung beberapa kelemahan ;
1) Cara penghitungan nilai buku inveatasi { penyebutnya )

tidak konsisten kadang kadang original book investment
dipakai sebagai nilai buku inveatasi, tetapi sering pu
la average book investment atau weighted average of pe

11 \riod-by-period book investment yang dipakai, ' 

^Ibid, halaman 124*
" W
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2) Konsep lnvoetaolnya soring -tidal; konsietcn dengan kata 
tain la merttpakan uktiran nilai buku yang hanya melipu- 
ti capital outlay, termaonk modal kerja yang dibatoh ~ 
kan* Tetapi tidak parang iaptm aeliputi semua ootley 
yang dlperkirakan akan dikeluarkan untak proyek itu*

tfetada ini dapat digunakan dengan tepat, apabila i
a) dana dikelaarkan sekaligus,
b) return mengalir terus dalasi jumlah yang eama ae 

lama umar proyek bersangkutan,
c) uaur ekanominya seauai dengan omur pembukuan.
Pari uraian dimuka jelaolah bahwa ketiga metodo ti

dak memberikan hasil penilaian yang 11 tepat". Barlainon do 
ngan kedua metode berikut ini yang dalam penilaiannya mem 
perfcatikan time value of money dan futurity.

Internal rate of return sebagai metode yang mengga 
nakan kaaaep present valua telah memasukkan faktor futuri 
ty dan uncertainty pada hasil perhitungannya. Selain itu 
scope tinjauannya-pon x*elatif luas, dalam arti ’’auatu ren 
cana inveataai akan aenguntun&kan atau tidak" bukan hanya 
berdaaarkan penilaian dari posisl mnager tetapi terutam© 
dari oudut kekayaan pemegang sahamt sehingga mcmjadikan 
nya approach yang lebih ilmiah didalam penilaiannya*

Langkah pertama yang dilakukan untuk menetapkan 
Maenguntungkan-tidaknya" euatu single project* ialah meng 
hittrng tingkat return yang akan dioapai dimaos depan. Pan
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porhitungan beaya modal dari dana yang ditarik untuk meo~
belanjai asset yang dibutuhkan proyek tersebut, merupakan
langkah berikutnya yang haras dilakukan*

Saata proyek akan menguntuagkan pemegang aaham apa
bila beaya modalnya lebih kecil dari rate of return yang
akan dihasilkan. Sebab dengan demikian nilai aahaa aereka
akan naik. Proyek serupa ini seharusnya dilaksanakan, te-
tapi.apabila sebaliknya ia aebaiknya ditolak Baja,

IRR suatu rencana investasi didifiniaikan sebagai:
"rate which equates the present values of the cash outlay

12\and the caeh inflow'1 * Berarti bahwa dengan tingkat die 
count tadi, nilai tcuaai arns p eng el uaran yang dibutohkan
akan nama dengan nilai tunai arus pemasukan yang diharap-

i
kan (1ICP); atau IHR adalah rate yang menyamkan C dan P. 
Rate yang ditemukan disebut Internal, karena bunga luar, 
pasar modal atau beaya modal lain tidak meapengaruhinya.

Menurut difinisi diatas IRR dapat ditenukan dengan 
meaggunakaa sal ah satu perumuson mtemtika berikut ini 5

I. 3 -* T o T T “ • • • • _
(i+i)1 (i+i) (i+i)3 (l+i)

i -  x(l+i)n 1 3 )II. C * P ---- ;--- ♦

*^J*R Lindsay dan A.W* Sametz, op cit.halanan 181 
^Ibid. halaasan 188-189.
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Pada rumua ini C aerupakan present value dari cash 
outlay; ? adalah present ‘value dari caah inflow, yang da- 
lam perumuean ini sama dengan nilai peraamaan ruas kanan; 
F adalah net cash Inflow yang dihaellkan proyek setiap ta 
hunnya; i « rate yang dicari dan n » umnr proyek.

Balam menghitung XH& akan dijumpai dua keoongkinan 
yaitu 8C?-nya sama tiap tahun atau tidak. Apabila flCF~nya 
aama, IKK dapat dihitung dengan meag&unakan rumua 1 atau 
II* Jlka tidak sam, rumua I yang digunakan, dan IRR-nya 
ditemukan dengan cara trial and error,

Setelah ditemukan IRR dihadapkan pada beaya modal. 
Pada fase ini dapat ditentukan apakah rencana Inveatasi 
tadi menguntungkan atau tidak, dengan menibandingkan kedua 
angka tersebut, Apabila i lebih beear dari k maka renoana 
inveatasi diterima, jlka sebaliknya akan ditolak.

Contribution to net present worth dikonal juga se
bagai net present value method, yang bersama sama dengan 
metode IRR termasuk kelompok present value method,

Cara perhitungannya relatif mudah, tanpa melalui 
trial and error eeandainya NCP tiap tahun tidak sama be- 
ear, letak perbedaan utama kedua metode ialah bahwa disi- 
ni yang dicari nilai resldunya. Sedangkan C don n dike 
tahul dan k digunakan sebagai aimbul beaya modalnya*

Sot el ah ditentukan required rate of return lalu di 
hitung present value C (jlka dilakukan deferred cash out
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lay) dan present value P* Untuk semperoleh net present to 
lue, maka kedua variable dikurongkan; atau dlmauskan se- 
hagai ; W V  E P-C.

Ruaus yang digunakan untuk menghitung P tersebut 
adalah sebagai berikut ;

Hixoms I dipakai jika besarnya HOP tiap tahun tidak 
oama, tetapi jika aama, dapat dipakai rumus X atau XI, 

Untuk menentukan apakah suatu proyek diterima atau 
tidak, dapat dillhat dari haail perbandingan F dan 0 ini, 
Kriterianya s bilamana P lebih besar dari C, maka rencana 
investasi diterima, tetapi jika sebaliknya haras ditolak.

Haail penilaian kedua metode present value ini da~ 
lam banyak kejadian akan sama, apabila dipakai untuk raoni 
lai single project j tetapi ontuk ranking project yang mu
tually exclusive, haailnya akan oaling berlawanan*

Cara peraecahan berikut dapat dipakai, apabila diha 
dapi dua proyek mutually exclusive yang cash flomya ber
beda, Apabila setelah dihitung tcmyata bahwa IRE kedua

+ * * * • ♦
<Uk)a #

II, P * P —
k

1 ------~
(l+k)n

-  . . .  - ____
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proyek lebih besar dari required rate of returnnya, maka 
ini berarti bahwa kedua proyek dapat diterina jaenurut me— 
tode IRR, dan karenanya juga dapat diterima oleh metode 
HPV, Kemudlan dilakukan faoe berikut ini s
(1 ) menghitung IRR dari Mseliaih annual cash flow" proyek
(2) apabila IRR-nya lebih besar dari k oaka yang diterima 

ialah proyek yang total net cash flownya terbeaar,
Ulsalnya perasahaan cienghadapi dua proyek, A for* B 

yang mutually exclusive, dengan data cash flow

Tear Proposal A Proposal B B lea© A
— ----------------------- «  —  . _ v _ _ _ . _ r  _  _ -------------------------------------------------------------

0 - 9 23,616 - $ 23,616 0
1 10,000 0 -ft 10,000
2 10,000 5,000 - 5,000
3 10,000 10,000 0

4 10,000 32,675 22,675

IRR dari ( B less A ) * 16,65 sedangkan cost of 
capitalnya 10̂  aehingga proyek B yang dipilih (superior).

3# Sunber~auaber ■pembelanjaan suatu rencana investasi.
Setiap bentuk investasi seperti yang telah dising- 

^<J.C*Van Home, op,citt halaman 65*

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



Zl

gong dimaka (yang merupakan perimjudan dari usaha memaxi- 
malkan wealth para pemiliknya) pada umumnya akan memerlu- 
kan tambahan dana, yang mungkia digunakan untuk penambah 
nodal kerjanya saja, tetapi mungkin pula untuk modal ker- 
Ja dan aktiva tetapnya, Pimpinan yang rasimil tentu akan 
mencarl dan menggunakan dana sedemikian rupa sehingga di- 
samp lug dapat menjamin dihaailkan laba maximal dan nene- 
kan beaya penggunaan dana, juga akan menperhatikan jangka 
waktu pengembaliannya agar tidak mengganggu kontinuitae 
opera8i perusahaan*

Dana yang dapat dlpertimbangkan perusahaan untuk 
membelanjai investasinya dapat terdiri dari berbagai $ua- 
ber dengan bermacaa-macam bentuk, mulal dari pure equity 
aampai pure debt* Secara garis beaamya para penulia lite 
ratur financial Management eependapat mengenai alternatip 
a umber dana pe/ibelanjaan inveatasi, yaitu ;

(A) dengan menggunakan somber intern;
(B) dengan sumber extern*1*̂

A. Dengan mengfiunakan a umber intern .

Sumber dana seperti ini merupakan salah satu Jenis 
equity yang pada dasamya dlbentuk aendlri dalam peru&aha

^  Prentice-Hall Encyclopedic Dictionary of Busi-p 
nees and Finance, op cit, halaman 346.
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an yang berfiangkutan, Dana dari a umber intern ini tidak 
hanya berupa laba yang ditahan tetapi dapat joga raeliputi 
bentuk lainaya yang kadang lea dang aeoang sudah tersodla 
dalam peruaahaan, Bentuk pembelanjaan intern Ini antara 
lain i (1) laba yang ditahan; (2) cadangan penghapuaan ak 
tiva tetap; (3) mempertinggi kecepatan peredaran modal

(1) Laba yana dltahan»

Pembelanjaan investasi dengan retained earning me- 
rupakan 3umber intern terpenting dibanding kedua bentuk 
lainnya. Dalam hal ini peruaahaan aenahan sebagian atau 
eeloruh laba yang dihaeilkan dari operaainya*

Bahwa laba peruaahaan akan bertambah dari waktu ke 
waktu dan terakumulir dalam peruaahaan aampai oaat terten 
to, jika produknya dijual dengan mendapat laba. Biasanya 
neraca dan rugi/laba baru tereusun enam bulan setelah ta
han buku ditutup. Sedangkan sejak bulan pertama hingga ke 
enam dari tahun buku baru, dihasilkan lagi laba untuk ta
hun buku yang baru. Laba ini beraama sama dengan yang ti
dak dibagikan, dapat digunakan eebagai sumber pembelanja- 
en. Karena aliran laba berangsur angaur maka somber ini 
dapat digunakan menggantikan kredit yang telah ditarik. 

Sebagaimana telah diterangkan dimuka» bahwa tahap-

^J.L. Meij, Jr., op citt halaman 91,
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tahap pertama pelaksanaan investasi akan berangsur angeur
demiklan pula dana yang dibutuhkannya, Sehingga pada fase
ini belum porlu untuk menarik dana dari pasar modal, Tata
pi jika perusahaan ternyata masuk ke pasar modal untuk ms
belanjai investaei yang masih dalam tahap porraulaan terse
but akan timbul over likwiditas didalam perusahaan, Sebab
dari pasar modal (apabila usahanya berhasil) akan ditarik
dana yang besar sekali jumlatmya sedangkan kebutuhan dana
pada tahap ini relatif keoil jumlahnya.

Dilain pihak aliran laba berangsur angsur sehingga
sesuai untuk membelan^ai investasi pada tahap pertama dan

.

setelah proyek beroperasi, Karena sumber ini bersama sama 
dengan eadangan penghapusan aktiva, dapat dipakal untuk 
mengangsur bentuk pembelanjaan extern, yaitu debt,

Keontungan lain yang dapat dlnikmatl jika in ve a ta
el dlbelanjai dengan laba yang ditahan ialah t

a) Tidak menimbulkan out of pocket cost;
b) Dapat memperbalkl daya tahan perusahaan;
o) Karena dana sudoh tersedia dalam perusahaan berartl ti 

dak meaerjukan waktu untuk mencarl dan aengurusnya;
d) Dapat meniadakan bahaya atao kepentingan perusahaan ka

rena merupakan dana intern,
v

Kelemahan yang masih dimiliklnya ialah bahwa ;

(a) Dana yang ditarik relatif terlalu banyak, jika inves- 
tasi hanya dlbelanjai dengan sumber ini, Hal ini mungkia
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tidak aengontangkan, karena akan hilang kesempatan untu3c 
mesiperoleh rendoncn yang lebih baik diluar perasahaan, ji 
ka laba yang menjadi hak para penegang aahaa tersebut ha- 
nya ditahan di peruaahaan. Atau mungkin lebih menguntung- 
kan apabila Inveataai Ini dibelanjai dengan dana yang di
tar ik dari laar perasahaan*
(b) Ada kemungkinan investasi yang dibelanjai dengan aim- 
bar ini, tetap dilaksanakan oleh pijapinan deai motipnya 
eendlri walaopun seoara ekonomis finanaiil dapat dlanggap 
tidak rasionil. Keadaan ini aisalnya dapat timbal apabila
(i) beear keoilnya pendapatan pimpinan tergantung dari 

laba yang dicapai, bukan rentabilitas, akibatnya bo* 
ata investasi yang aenaikkan laba akan dilaksanakan 
nya sebab jelas bahwa pendapatan iaereka akan naik;

(ii) kekuasaon/pujian yang diutanakan piapinan, bukannya 
beraotif rentabilitaa dari proyek investasi.

(2) ga&anaan penghapuaan aktlva tetap,

Tersedianya somber jenis ini akan dipengarohi dan 
ditentukan oleh bentuk pembelanjaan aktiva tetap yang di- 
ail iki perasahaan* Jika aktiva tetap yang semula menyebab 
kan kebutuhan modal jangka menengah, dan temyata dibelan 
jai dengan modal permanent sexaentara penghapuaan itu be- 
Icun digunakan untuk raengganti aktlva tetap yang lama, ini 
berarti tersedia ecjunlah pengjiapuoan dalaa bentuk cadang

M I  LI K
PERPUSTAKAAN 

•UNIVERSITAS AIRLANOOA’* 
S U R A B A Y A
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on yang dapat digunakan untuk membelanjal perusahaan, Se- 
lama waktu itu eadangan penghapusan merupakan sumber pena 
waran modal dalam perusahaan itu sendirl, Makin besar jus 
lah eadangan tersebut berartl makin besar sumber intern 
dari dana perusahaan yang bereangkutan, Ten tang besar ke~ 
cilnya eadangan penghapusan yang terbentuk tiap tahunnya 
akan tergantung pada metode penghapusan yang digunakan,,

(3) Memnertlnflfti kecepatan peredaraa modal,

Itempercepat airkulasi modal perusahaan berartl pu
la menglntenslfkan penggunaan dana yang merupakan bentuk 
kedua setelah eadangan penghapusan aktiva tetap. Bentuk 
ketiga dari sumber intern ini dapat terwujud jika per^aa- 
haan dapat memperaingkat proses produkainya. Apabila da
pat terloksana, maka berartl dengan jumloh modal y^ng sa
ma beearnya, dapat dibclanjal cmzet yang lebih besar,,

B, Dengan men^ganakan a amber extern

Selaln memakai sumber intern, kebutuhan dana Invee 
tael yang makin beaar dan meningkat dapat pula dipenuhi 
dengan sumber extern, yang menoakup external equity dan 
debt yang pada dasamya berasal dari luae perusahaan dan 
oleh karena itu agar dapat digunakan, terlebih dahtilu ha- 
rue ditarik kedalam perusahaan yang ^mbutuhkannya, Untuk 
mereallelrnya, perusahaan harus dapat m&suk pa ear modal,

Bentuk pembelan^aan utama yang dapat digunakan on*
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iZ

tide inveataai perasahaan dari somber extern : (1 ) kredit 
antioipaoi dari bank; (2 ) eaiai efek-efek*

Bentuk ini blasanya akan digunakan apabila perasa
haan tidak dapat menakai sumber intemnya, Itangkin karena 
dana itu belum tersedia (bagi peruaahaan baru), dan kalou 
pan tersedia jtualahnya relatif keoil* Ini berarti pada pe 
rusahaan yang audah berjalan, alteraatif somber pembelan- 
jaannya relatif lebih luas yaita dapat dari auraber intern 
caupun dengan memaauki paaar modal, atau kedua-duanya •

Dalaa rongka menunjang pelaksanaan Hepolita p or ta
na* peme#lntah telah mengalokaaikan pembeayaan inveataai 
yang diaalurkan melalui bank pemerintah, guna membaata pa 
ra pengusaha yang kekuraagan modal dalam melaksanakan in- 
veatasinya. Ia merupakan kredit inveataai jangka mencngah 
dan panjang, yang mulai beredar oojak awal April 1969,

(1) Kredit antiaipasl dari bank.,
fade umumnya pimpinan peruaahaan m a la mula memp&r*- 

timbangkon penggunaan kredit antislpa&l ini aobagai alter 
natlf selanjutnya untuk membelanjai inveataai iaereka» oo- 
belum memasuki paaar modal* Oleh karena bentuk modal ini 
relatif aesual dengan kebutuhan dana yang berangaur ang- 
aur dari investasi pada tahap pertamanya* Pada bentuk pom 
belanjaan ini, pihak bank hanya menyediakan dana sampai 
pada jumlah maximum yang telah mereka sepakati beraama,

Sebelua tercapal kesepakatan, bank sebagai pihak-
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pemberi kredit, tentunya ingin mengetahui aecara lengkap 
rencana itu, yang aekaligua akan dinilai feaaibilitasnya* 
Dengan sendirinya mereka Juga akan neainta informaei leng 
kap dari keadaan p eruaahaan yang bersangftutan disaat itu* 

Biasanya mereka kemudian mengajukan syarat dan ca- 
ra pembayaran bunga, aerta jangka waktu dan beaamya ang- 
Quran kredit yang bereangkutan. Diaaiapittg itu bank lazio- 
nya aaaih menghen&aki auatu hak untuk ikut serta dalam me 
aggontrol penggunaan kredit untuk proyek tersebut.

Dengan deiaikian management perusahaan yang raenggu- 
nokan bontuk peabelanjaan Ini, tidak lagi dapat bertindak 
dengan bebaa aeporti Bebeluinnya* Inilah eebabnya perusaha 
an yang aenggimakan kredit antis ipasi dari bank untuk mem 
belanjai SnTestasinya, mengakibatkan struktur keuangannya

1 7 Vtidak raeionil. Keaungkinaa akan sel&lu ada bahwa di- 
ooatu aaat kepentingan aoreka akan Baling bertentangan, - 
dan biasanya pada kasua eeperti ini pihak bank demi kepen 
tingannya akan meminta prioritae untuk didahulukan.

Alaean ornum yang mendasari penggunaan kredit bank 
pada perusahaan Indonesia dalam membolanjai investaainya, 
antara lain 3 (a) Biasanya model mereka eangat keoil, se
hingga tidak jaampu jaenenuhi seluruh dana yang dibutuhkan 
dari modal aendiri; (b) memanfaatkan kesempatan dengan di

J.L. KeiJ 2r.f op cit« halamaa 96.
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n

bukauya PMDM dan PMA dalam usaha raoadorong pembangonan.
Dieaaping kelemahan tersebut, ada pula kebaikannya 

antara lain t (a) Perasahaan dapat menerik dana dari bank 
secara berangaur angsur disesuaikan dengan perkembangan 
inveaiasi yang sedang dilakaanakaimya, sampai pada joalah 
oaxiaum kredit yang telah dieotujui. Sehingga ia tidak me 
nimbulkan maaalah over likwiditas, karena peaarikannya di 
sesoaikan dengan kebutuhan. (b) Pada unmianya pihak bank 
memponyai tenaga ahli aeouai dengan bidangnya masing Ea
sing* echingga berdasarkan keahlian mereka pihak bank ai
ring meaberikan penilaian dan saran yang lebih tepat dan 
terarah pada proyek Investasinya, Dan hal Ini memberikan 
pangaruh yang menguntungkan peruaahaan tersebut*

(2) Bmial efek e:fek»

Denpan mengeluarkan aaham. Xemangkinan be^hasilnya 
enisi sahaa akan tergantung dari harapan calon investor 
pada kasanggupan peruaahaan tersebut untuk menghasilk&n^ 
laba dimasa depan. Karena Itu penarikan dana melalui eai- 
ox ini aangat kecil kemungkinannya untuk berhasil bilama* 
na dilakukan dalam perekonoaian yang oedang memburuk,

Dengan mengeluarkan pinjaman obIlfia3i« Kesuksasan 
penarikan kebutuhan dana dengan eara ini tergantung pada 
jaminan dari dana yang diberikan para pemegang obligaai. 
Mereka enggan turut menanggung risiko aktivitas perasaho- 
an yang menggunakannya* echingga yang diharapkan hanya bn
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nga, yang tidak tergantung pada laba peruaahaan, dan aeag 
hendaki waktu pembayaran yang tepat.

Untak mengatasinya, perusahaan yang akan aengeluar 
tan pinjaiaan obligaai harus aeniliki jaaiaan dalam bentuk 
aktiva yang besar dengan jangka waktu yang diaesuaikan de 
ngan besar dan jangka waktu pinjaman obligasi tadi.

Perayaratan bagl perueahaan yang aelakukaa pembe- 
lanjaan dengan trading on the equity, yakni pejnbelan^aan 
yang dilakukan diaaaping dengan modal aendiri ju^a dengan 
pinjaoan obligaai, ialah i

(a) stabilitas dan kepastian dalam pendnpatan, dan
(b) memperhatikan *'factor of safety**. ^

«  ♦

Bilaaana pendnpatan perusahaan tidak etabil, hal 
ini dapat aeniobulkan risiko yang cukup besar. Sebab kemu 
ngkinan perusahaan tidak maapu aembayar bunga dalast jang- 
ka waktu yang ditentukan, akan raeabawa perusahaan pada ke 
ialltan peaenuhan kewajibaanya, yeag dapat merugikan*

Sedangkan factor of safety (yakni ratio antara bu- 
nga yang dibayar dan laba setelah dikorangi bunga ini) da 
ri perkiraan pendapatan perusahaan, haraslah ainlnal 100 
peraen agar pinjaman tersebut dapat digunakan dengan ajnan,

4# Cost of capital sebagai financial standard didalam ren 
oana Inveatasi perusahaan.

Dalaa menilai feasibilitas suatu proyek management 
^  C.W. Gestenberg, op oit. halaaan 174 « 175.
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aemerlukan suatu standard yakni beaya modal agar dapat dl 
bandingkan dengan rate of return proyek* Baik metode XBR 
atau UPV yang digunakan untuk itu, yang jelaa rate dari 
beaya pembelanjaan diperlukan sebagai tanda bates j atau 
beaya modal sebagai tingkat minimal yang harus dihasilkan 
proyek agar ia diterima* Karena ia akan diterima jika har 
ga saham dapat ditingkatkan; aehingga dapat dikatakan bah- 
wa beaya modal adalah additional earning proyek yang diper

iq\
lukan untuk menahan jatuhnya harga saham*

Sedang Solomon hanya memberikan fongsi beaya modal 
yaitu t (l) Minimum required rate of return;

(2) Cutoff rate dari dana yang dikeloarkan;
(3) Target rate of return yang harue dicapaij
(4) Financial standard* ^

Sulit menentukan ■varitae beaya modal suatu proyek 
dengan tepat karena dana dapat dihimpun dari peningkatan 
berbagai bentuk dan a umber z laba yang ditahan, emisi aa
ham, menambah debt umpamanya obligasi, kredit bank*

Pada umumnya adalah bonar bahwa metode manapun yarg 
dipilih sewaktu menarik dana yang dibutuhkan, haruslah 
tidak mengakibatkan tambahan beaya dana yang lebih besar 
dari penambahan return yang dijanj Dcannya •

Dalam keadaan uncertainty, cost of capital tidak -

J.H. Lindsay dan A*W* Samet#, ox> cit« halaman *
1^* go)

1 Ears Solomon, op eit* halaaan Zi - 28*
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sama dengan tingkat bunga umom. Return memang dapat diper 
klrakan tetapi tiada kepaatian yang menjamin akan diteri
ma* Berbeda dengan bunga yang *pastiM diterima kreditur,

4 4
Karena itu para pemilik mengharapkan tingkat return yang 
lebih beaar sebab mereka memikul risiko yang makin besar,

Pada keadaan yang sedemikian, ukuran coot of capi
tal yang realiatia haruslah memperhitungkan ;

(a) tingkat uncertainty return dimasa depan;
(b) tingkat uncertainty bervariasi, tergantung pu

la pada somber dana yang digunakan; dan
(c) perubahan didalam pasar modal*
Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai fungal 

cost of capital didalam uncertaintyf berikut diuralkan ;

(t) Coat of equity capital»

E q u i t y  capital dapat berbentuk j 
(a) aomber extern yaitu emisi saham dan (b} somber intern 
miaalnya laba yang ditahan, eadangan penghapusan. Sumber 
oanapun yang digunakan, harus ada suatu standard sebagai 
pembandingnya #

(a) Cost of capital stock. Jika proyek yang memerlu- 
kan dana tadi minimal akan menghaeilkan return yang 
cokup untuk mempertahankan EPS(earning per share),maka sa 
ham telah diemisikan demi kepentlngan para pemiliknya, Ka 
rena obyeknya peningkatan EPS maka harus ditemukan suatu
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cutoff-point* Dan proyek yang menghasilkan lebih besar da 
ri rate Ini akan menaikkan KPS lebih tinggi, sedangkan 
tingkat risiko proyek tidak terpengaruh oleh cara pembe- 
lanjaannya aehingga multipieraya-pun tidak berubah*

Ini berarti bahwa jika saham tadi dijual pada para 
penilik lama dengan potoagan harga yang tidak berarti, ma 
ka coat of capital emisi aaham merupakan ratio antara cu
rrent earning after taxes dan harga saham di pasar, Atau

Eadapat dirumuskan k0  w p- dengan assuxasi quality KPS masa 
depan akan soma seperti KPS aaat ini (yaitu BPS yang 
dihasilkan jika proyek tidak dilakukan).

Tetapi jika beaya emlei yang biasanya menyertai 
peabelanjaan dengan nodal saham tadi cukup berarti besar 
nya, ia harus ditajnbahkan. Sehingga rumus dl atas berubah 
jnenjadi : KQX » fT™jr?g 2 1  ̂

Pada ramus di atas dipakai simbul-simbul sebagai berikut; 
Kex 8<rt)a£ai modal sahaa; E& sebagai return tahunan
yang diharapkan; P sebagai nilai pasar sahaa; dan ?c aeba 
gal beaya emisi saham*

Dengan demikian proyek yang pembelanjaanaya menggu 
nakan exaisi saham tidak akan dapat dibenarkan pelaksanaan 
nya apabila diperkirakan hanya akan mampu menghasilkan ra

"S-ate of return yang kurang dari beaya modalnya (ror < ggyg)

2 1  ̂ J,R,Lindsay dan A.W.Sametz, op cit»halainan 168,
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3«bab dang an deaikian tercegah tlAbainya dilution,
(b) Coot of oapital laba yana ditahan. Apabila laba 

yang ditahan digunakan sebagai suatu bentuk pembelanja- 
an proyek maka berarti tidak aeluruh laba yang dihasilkan 
dibagi sebagai dividen tunai* Juga dalam hal lnipun haras 
ditetapkan beaya penggunaan sumber tersebut, demi menjaga 
kemakmuran para pemiliknya. Ini berarti pula perusahaan 
memiliki net worth yang seharusnya relatif lebih besar ji 
ka peaahanan laba tidak dilakukannya.

Dalam hubungan dengan cost of capitalnya maka ting 
kat rendemen dan aktiva perueahaanlah yang harus dilihat, 
apakah kedoanya sama-eama meningkat atau tidak,

Bilamana tingkat x*endemen tidak bertambah pada hal
aktivanya sudah neniogkat, berarti kita berhadapan dengan
masalah eapansi perusahaan. Di sini aktiva perusahaan ha-
nya menghaailkan tingkat rendemen sebesar kft c p  yang s& 
tna besarnya dengan yang dlhasllkan aebelur.nya.

Sebaliknya kalau tingkat rendemen yang diharapkan 
dimasa depan dengan bertambahnya aktiva perusahaan (r) le 
bih besar dari ke, ini merupakan growth perusahaan, Kare
na laba direinvestaaikan pada proyek yang akan menghasil 
kan r > k_ maka cost of capital dari laba yang ditahan bu ©
kan hanya tetapi haras ditambah dengan pertumbuhan KPS 
yang diharapkan dengan adanya proyek ini, Dan ini dirumus 
kan sebagai : K0g s -|- * .22>

^  J.S..Lindsay dan A«ff.Sametg«9 P cit.halaman 177»
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Pada rumue diatas dipakai simbul simbol aebagai berikut : 
Keg sebagai beaya nodal laba yang ditahan pada perasahaan 
yang mengalami growth; b sebagai persentase laba yang di
tahan; m aebagai multiplier antara r dan kQ (m = 3? m 

tingkat rendemen masa depan karena adanya proyek; dan ke- 
©ebagai tingkat rendemen seat ini,

(2 ) Cost of debt.
t

Beaya dana berapa debt merupakan tingkat rendeaeiw 
yang dikehendaki yang haras dicapai proyek supaya terhin- 
dar dari jatuhnya poeisi para pemegang saham* Berarti bah 
wa proyek tadi minimal haras menghasilkan tingkat bunga 
pinjaman (sebagai oat of pocket) ditambah imputed coat#

Sebab laba yang diharapkan dan cost of capital per 
usahaan aeeara keseluruhan akan dipengarohi oleh masuknya 
debt kedalam straktur modal perusahaan,yaag berarti telah 
terjadi percampuran antara equity dan debt didalam struk- 
tar modal. Dalam hal ini coat of capital-nya terbentuk da 
ri kombinasi ke> proporsi equity dan debt didalam - 
straktur modal perasahaan* Eelanjutnya diaaeumaikan arus 
E dan 0 tidak mengandung growth. Dan hubungan diantara ra 
te tersebut pada, straktur modal tertentu diwaktu yang $er 
samaan dirumuskan sebagai rata rata ditimbang dari k@ dan 
kif yaitu kQ s + k^.Wg*

^Bara Solomon, op cit. halaman 73*
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Pada rumus tersebut diataa dikaitkan siabul : 
V a B + S;
0  * S + P j dan

a
k4» — ( s ooot of debt);* 15

Ek ®  «• ( * coat of equity)i• S
0&0s y ( = combined coat of debt and equity),

Untuk market valuenya digunakan aimbul :
S market value saham yang beredar;
B 8  market value obligasi yang beredar;
V = total market value perasahaan,
Sedangkan untuk earning flow digunakan aiobul 3

0  * annual net operating earninga;
P * annual interest on debt;
£ s annual net earnings on equity.

SW-» — —  _> sebagai ratio antara equity dengan to-J. • b f B
capital * peruaahaan;
Bty ------m,9 sebagai ratio antara debt dengan total2 S +■ B

capital peruaahaan.

Batasan terhadap penggunaan debt dalaa neabelanjai 
proyek agar dapat diterima ialah bahwa rate of retura-nya 
haruo lebih besar dari coat of capital perasahaan secara 
keseluruhan, atau > kQt dimana^O adalah laba tahonan 
yang diharapkan dan C * dana yang diinvestasikan.

A
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GAMBAHAN ?RASTI3 PEKtTSMTAAil DAK HEHCAMA IlfVESTASI 
PABHIS PrniHTAIAH'KAPAS TOI* X 

?N IMDTJSTRI SAHDABG

1. Sejarah dan data amum perusahaan.

a, Se.larah sin&kat perusahaan. '

Dalam rangka memenuhi kebutuhan aandaag rakyatuya, 
diBacping monghemat devisa dan perluasan kesempatan kerja 
di Indonesia maka aalah aatu uaaha pemerintah ialah memba 
n&un proyek proyek sandang, dan Proyek Pomintalan Eapas X 
ini merupakan salah aatu diantaranya. Survey pendahuluan 
nya dilakukan oleh 1P3I Pusat Jakarta pada tahun I960, 
yang kesmdian dilanjutkan LP3I Inspektora.t Surabaya.

Pembangunannya baru dimulai pada afchir 1 9 6 2 * Kemu- 
dian sebelum proyek tersebut raopung* keluar Inpres No.73 
tanggal 19 Uei 1 9 6 5  yang menetapkan proyek proyek aandang 
yang sedang dibangun Leppin Karya Yasa (LP3I) dinyatakan 
sebagai Proyek Mandataria, termasuk diantaranya"Proyek-Pe 
mintalan Kapaa X ini* Untuk merealisir Inpres serta meng- 
koordinlr penyolesaian proyek proyek can dang, pemerintah 
aembentuk KGPROSAtf (KomandQ Cperaei Proyek Sandang) dengan 
SK Men tori Xoordinator Kompartemen Perindustrian Hakyat 
jao,225/^K/toCO/VlX/l965 tanggal 28 Juli 1965, sebagai
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badan resmi Departemen Perinduetrian Textil yang tugaa-
nya aelaksanakan peabangunan Proyek San dang Kandataris,

Setelah pembangunan Proyek Peointalan Kapas X ini
eelesai maka keloar SK Menterl Perinduetrian Text 11 n o m o r

2 1 /tt/ftpt8 /ll/l9 6 6  tanggal 23 Februari 1 9 6 6  yang mengubah
statu any a jnenjadi Pabrik Pemlntalan Kapas 2.

Sampai dengan east selesalnya Proyek Kandataria
tersebut, belum ada euatu badan yang aena&pungnya sebagai

i
Peruaahaan Hegara sehingga pemerlntah aemandang perlo mem 
bectuk suatu badan. Pada awal 1967 dibentak Team Modal PH 
Industri Sandang dibawah pimpinan bapak Sadono Sudoredjo* 
Pada akhir 196? dikeluarkan PP flo#6  tahun 1967 (lembaran 
Hegara No*12 tahun 1967} berdasarkan PP Pengganti TTndang- 
TJn&ong Ho,19 tahun 19&> dan Kepres tfo,190 tahun 1967 tang 
gal 18 Gktober 1967 ientang peobentukan badan yang diberi 
nama Perasahaan Negara Industri Sandang sebagai koordina- 
tor pabrik pemlntalan kapas dan textil milik negara.

be Orianlsaai peruaahaan.

Peruaahaan ini manggunakan bentuk organisaai Xini 
dan ataf, yang ekhemanya tanpak pada halaman berikut Ini, 

Pinpinan tertlnggi pada paferik ini b era da ditangan 
eeorang manager yang dalam melaksanakon tugas eehari hari 
dl bantu oleh staf manager dan aejtualah fungeionarie* Staf 
terdirl atae seorang sekretaria manager dan aeorang aee1 «
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ten manager yang nerangkap sebagai Kabag P & C, yang ma~ 
eing-masing memimpin eejumlah bawahan.

Stat  yang dalam struktur organisasi kedudukannya 
setingkat dengan Kabag (Kepala Bag ion) merupakan suatu ja 
batan yang karena kedudukannya dalam organisasi berfungsi 
sebagai pembantu dan penasehat piapinan., Assisten manager 
bokan saja sebagai tenaga yang mempunyai pertalian dengan 
pengembangan hasil produksi dan metodenya, tetapi ;Juga se 
bagai ahli yang mempunyai perhatian pada pelbagai cara 
pengawasan demi menjamin kelangsungan hid up peruaahaan* 
Sedangkan fungaionaris membawahi bagiannya masing-masing 
yang berhubungan dengan kegiatan eehari hari, yang menca- 
kup bagian umum, bagian finek, bagian produkai/TKL*

c. Tu.iuan perusahaan

Seperti jelas pada namanya* perusahaan ini merupa
kan produsen benang tenun yang dihaeilkan dari serat alaa 
(serat kapas). 0 1  eh karena benang tenun merupakan bahan 
baku bagi sandang maka aejak saat didirikan telah ditetap 
kan dua tujuan utamanya ialah sebagai etabilieator dan di 
naoieator supply-demand benang tenun dipasar dalam negeri; 
aeekipun deaikian unsnr profit tidak dikesampingkan di da 
laa pelaksanaan operasinya sampai eaat ini.

d. Unit unit aaeain produksi
1) Unit mesin Blowing terdiri atas 15 mesin yaitu
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dua fcesin Blending Feeder, dan maaing-maeing sebuah mesin 
Vastcs Hopper Feeder, Horizontal Conveyor, Incleaned Conve 
yor, Blending Hopper Feeder, Super Cleaner,, Opener Glean
er, Two Way Distribution dan masing masing dua buah mesin 
Fan Condenser, Reserve Box, Automatic lap Changer,

2). Unit mesin Carding berjumlah 51 buah mesin,»
3). Unit mesin Drawing adalah lima buah dengan dua * i

passanger, yaitu masing masing lima mesin dengan delapan 
delivery untuk mesin Drawing Breaker dan Finisher.

4). Unit mesin &5F (Ring Spinning Framo) berjumlah 
38 buah mesin a 400 mats pintal, Unit mecin ini biasanya 
dijadikan ukuran besamya seauatu pabrik pemlntalan*

5)* Unit mesin Finishing terdin atas kelorapok me
sin untuk proses benang single serta kelompok mesin untuk 
benang double. Kelompok pertama hanya terdiri atas eiapat 
mesin Cone Winding, Sedang untuk proses benang double ter 
diri atas satu mesin Doubler Winding, 19 mesin RTF ( King 
Twisting Frame) sebagai mesin King Doubler, 13 mesin Reel 
ing dan satu mesin Soundling.

Semua mesin tersebut buatan 0,M*Xtd., Osaka, Japan 
dari type tahun 1962, kecuall mesin Reeling dan Boundling 
eaja yang buatan pabrik lain yaitu Kyoritou Machinery Ltd 
Osaka, Japan dari type tahun 1962,

«• Proseo produksi dan hnsilnya,
Berikut uraian aingkat mengeuai proses pengolahan
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serat kapas aampai aenjadi benang. Prosesnya dapat digo- 
longltan dalam : (1) Blowing process; (2) Carding process;
(3) Drawing process; (*i) Ring Spinning process; (5) fini
shing process. (Skhemanya di halaman berikut ini).

(1) Blowing process.
Kapas yang masuk di bal-storage umaanya dalas beow 

tuk padat dan mengandung foreign matter karena itu 34 jam 
sebelum diproses, kapas sudab harus tersedia dalam keada- 
an terbuka dari peabungkusnya diruang ini, Tujuannya agar 
regain dan elastisitas seratnya kembali seperti seaula 
dan aeaadahkan pemisahan serta pembersihannya didalam pro 
sea selanjutnya. Pada proses pertama ini terjadi pei&buka- 
an serat kapas sehingga aenjadi gumpalan yang lebih keeil 
dan terurai. Setelah itu dilakukan pembersihan yang dilan 
jutkan dengan pencampuran serat* sebab tiada keseragamaa 
diantara pelbagai bal kapas yang dipakai. Akhiraya keluar 
lah lapisan kapas yang tipis, rata dan kantinyu dalaja ben 
tuk lempengan kapas yang disebut LAP*

(2 ) Carding process.

Prosesnya dapat dibagi didalam tiga bagian yaitu ;

a) Feeding process merupakan proses penyaapaa LAP 
secara konstan dan kontijayu, yang kemudian membuka, asenyi 
sir serat kapas dari kotoran dan akhimya membersihkannya 
secara merata sampai ke peraukaan cylinder.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



E

I t

P

C

n

H T  "  

a  

p  

0  

e  

s

V  ^

; h j ) b

J  Q  A  I  • 

i  E  H  J

J i n  

0  s

0 p

X n

E 0

£1 c

1 c

f i 0

0 c

t K

A 0

P s

A 0

6 &

V

r a r a a  n m m  p t s j c o w n w i  n r u m o  t m m t  d i  p a b i u k  p t n i B ? U J m  k a p a s

m v t  x m  i m s c & m  cakdaeo

B c Dt A & a p0 a it I Eu » 5 AI i I o an & a B<5 0 0 0
P p p P P
H
0c
Erw

n
0
0B
C

a
Q0
13
a

" * ll 
13 0 
fl C 
I &
ft 8 o b0 S j 8

Faroe ©so ronl&$al«&
e o r a t  k u p a *  B « n j a d l  b c n s n s  f c i n t f l *

*C*tattta i eari© beoezxa QiB£X«< 
b e n a n g  A o o b l * ,

P E S O A H U f i O A S

P4CAE

B0 U2 DXIB0
PROCESS

V
P r o a e e  F l n i a b l u g  

t t n s s i  • $ & £ & *  t o  p y a b o a t i n  b e n a n g  d e a b l *  h l n g e e  i i l t s i i

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



b) Main process merupakan pemisahan serat kapas se 
eara individu, kemudian aemberaihkannya serta meaiaalikftn 
antara serat yang panjang dengan yang pendek,

o) Delivery process sebagai proses terakhir yang 
aembentuk hubongan kelompok serat kapas yang kontlnya <fori 
hal us yang diaebut S1XVEE Carding.

(3) Drawing process.
Disini terdapat dua grup mesin yaitn mesin Drawing

Breaker dan mesin Drawing finisher*
Proses pada mesin Drawing Breaker sebagai berikut:
Hula mala serat kapas disejajarkan, kemudian dila-

kukan perangkapan serat sliver yang sekaligas akan nesrper
tinggi tingkat kerataan nomor sliver disamping menycapur
nakan percamparan serat kapas yang berasal dari berbagai
SLIVER Carding, 01 eh karena perangkapan disertai penarik-
an maka SLIVER Drawing yang dihasilkannya lebih sempuma.

Proses pada mesin Drawing finisher pada prinsipnya
sama saja, hanya saja pada mesin Drawing Finisher ini di 
lakukan lagi perangkapan pada SLIVER Drawing Breaker*

(4) Hih r Spinning Frame process,
Pada proses ini SIISTBS Drawing finisher mongal&mi 

penarikan lagi, kemadian ukorannya diubah menjadi benang 
single (nomor yang diixtglnkan) dan digulong pada bobbin, 

Pada bagian ini benang single mengalami twisting , 
agar serat aeratnya lebih beraatu sehingga kuat.
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(5) Finish in a procoas.

Proo«s terakhir ini terdirl atas beberapa faae yak 
ni : a} Con* Winding process aerupakan proses lanjutan 
ontok aenghasllkan benang a ingle dalam bentuk cone, teta
pi jika yang diinginkan benang single dalara bentuk atreng 
maka cop bobbin dari cos in RSP la&goung diprcites di meain 
Healing, kcaudian ke meoin Boundling aerta Balling* Apabi 
la benang doable yang diprodasirtoaka faae yang haroa di 
lalui cop bobbin ialah aeperti berikut ini*

b) Benang aengalaai proeea twisting aekali logi di 
Basin HTP, yang selanjatnya dllakakan penggulongan* Sebe- 
lafl ita benang tersebut terlebih dahala diproaea pada me- 
a in Jtoabler ffindling keaadian dibawa ke «esin Cone Rind 
ing jika benang bentuk cone yang diinginkan, tetapi apa
bila bentuk strong yang diockai aaka ia diproaea la 
bih lanjut pada aeain Heeling lalu ke aeain Boundlinp dan 
Balling. Setelah itu barulah benang dikirim ke gudang.

t* Data finanalil ^erueahaan.
Pabrik Persia talan Kapas Unit X Ptf Induetri Sandang 

ocailiki nodal acbeaar %  7 5 5 *1 0 0 .0 0 0 ,-berdaoarkan s& £?ea 
tori Perinduotrian noaor ; 473AVSR/J/1971 tanggal 2 Ok to 
bar 1971 aengenai Peaetapan Eodal Aval Pabrik Pemlatalaa 
Eopaa Unit I PM Industri £andang, jonctc PP 1*0 *6 / 1 9 6 7  lea 
baran negara ho* 12/1967 ( setelah herwardtring 1971 }
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2 * Soncana dan sasaran lnycstasi.

a* Paaar perencanaan proyek inveatasi.,

Proyek yang dibahas didalam skripsi ini didasarkan
pada pertimbangan dari survey feasibility study yang dila
kukan pada akhir 1 9 6 9  oleh team survey yang diketuai Go©-
nadi Bk«Teks*# yang diangkat oleh Direktorat Jenderal Per
Industrian Tekatil dengan SK flo*30/DIR*D/2/69*

Semula direncanakan menambah 13000 mat a pintal* te
tapl setelah melihat prospek produksi dan konsumsi benang
dipatuskan bahwa kapasitas akan dinaikkan 2 0 0 0 0  oata pin~
tal hingga seluruh mat a pintalnya menjadi 35200 buah*

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa :
(l) Ternyata belum ada keseimbangan dalam industri

textil di «?awa Timur khususnya dan Indonesia umumnya yang
antara lain karena kekurangan mata pintal dibandlngkan de
ngan kapasitas produksi sektor pertenanan dan perajutan,

Dalam Pelita 1 dicapai banyafc kemajuan dibidang pe
mintalan benang tetapi produkoinya baru memenuhi 50% keba

1 )tuhan sektor pertenanan dan perajutan (tabel 1 ).
Karena itu program rehabilitaai dan modernisesi - 

yang sudah dimulai pada Pelita Irakan ditingkatkan pada Re

^ Rencana Pombangunan Lima Tahun Kedoa» tahun- 
1974/1975 - 1978/1979 Sepublik Indonesia, bukull A, bab 
13* halanan 4.
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polita IX aelalui modernisasi den perloasan kapasitaa, se 
hingga effective spindle dapat dinaikkan agar dapat mencu 
kupi kebutuhan perasahaan peruaahaan derlvmtennya. Jika 
diproyekeikan maka pada akhir Repelita II produkai text 1 1  

dan benang tenon akan bertambah 31# dan 7t$* Perkeabangan 
nya taapak pada Tabel 2. '

Produkai benang tenon diperkirakan akan meningkat 
lebih cepat dari produksi textil, Hal Ini teratama untuk 
aeaiperbaiki peraeimbangan antara kapaaitaa pemlntalan de- 
ngan kapaBitas pertenuaan dan pemjutan.

Ifeskipun produksi benang tenun akan aenin&kat de
ngan lebih copat dibanding dengan perkiraan kebutuhan,te
tapi aaaih bolaa menoukupi eohingga pada tahun pertaca He 
pellta II diperkirakan telah diiaport 220 riba bal untuk 
isemenuhi kebutuhan, sedangkan pada tahun terakhir Kepollta 
II diperkirakan kebutuhan benang tenun yang diiwport akan

jaenurun, aehingga ©enjadi 50 ribu bal Baja*
(2) Peruaahaan ini merupakan Fabric Pemlntalan Ka 

pas yang kecil yang berada dibawah naungan PH Industri - 
Sandang aehingga apabila kapaeitaanya ditambah sainpai men 
Jadi diatao 3000Q mata plntal aeperti halnya Pabrik Peaia 
talan Eapao yang lainnya maka diharapkan akan dapat beker 
ja dengan lebih efisien. Yang akhlrnya dapat maaperbaiki-
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PERSENTASE KEBOTTJHAH BAHAN BAKU DAii BAH Ali PEflOLQNG SERTA 
BARANff BAR A M  1I0DAX TA8 G BEBASAL DARI IMPORT

Kapaa ............................... ***.**.*.. 9 9  #
Serat sintetis ....,............... 1 0 0  £
Benang tenun ................ . *. ♦..... ........  50 $
Spare parts dan accessories.................... 96 #
Cat dan kiaia textil ......... ....... *.......  95 $>

fe r m e a im m  ........... ..... . 99 $>

Sunber ; Repelita II.

TABEL Z

PERKIRAAIi PRGSUKSI TEXTIL BAH BENADG TENTJU 
1974/1975 - 1978/1979

Tahun Textil 
(jutaan meter)

Benang tenon 
(ribuan bal)

1974/1975 930 486
1975/1976 990 541
1976/1977 1 . 0 6 0 6 2 1

1977/1978 1.150 746

1978/1979 1.250 8 9 8

S55ZS2IS?5S?—25ZS—”252?2"2?5w i! i! I! I! 11 1 1 » 1! !!

Sumber s Repelita II*
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keadaan perusohaan secara keseluruhan.

b. Bentak proyek investasi.
Proyek yang direncanakan perasahaan Ini meliputi 

dua alternatip proyek investasi, yaitu proyek remodeling 
expanai sebagai alternatip pertama dan proyek expansi me- 
nyeluruh sebagai alternatip kedua, Berikut ini akan dibe- 
rikan gambaran mengenai kedua proyek tersebut.

c. Proyek remodelinfl-expansi.

Pada sub paragrap ini akan diuraikan bentuk proyek, 
kapaaitas dan proses produkoinya, juniah investasi dan 
straktur pembelanjaan, serta rencana pelaksanaan proyek.

Bentuk asaha.
Alternatip per tana yang dihadapi peruaahaan ini ia 

lah proyek renodeling-eapansi. Proyek ini merupakan suata 
inveataai yang dilakukan peruaahaan dengan car a meraodemi 
sir permesinan yang sekarang dimiliki yang sekaligus mem- 
perbesar kapaaitas oata plntelnya,

Pada proyek ini oebagian mesin mesin produkai di 
ganti dengan yang baru aedang sisanya tetap dipakai eete- 
lah terlebih dahulu dimoderaisir* Msamping itu jumlah a* 
sin yang dimiliki-pun ditaabah sehin^ga kapaaitas peruaa

haan ini menjadi 35200 mata pintal.

Pada proyek ini dilakukan modernises! atas unit me
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Bin Bloving dan sekaligus jumlahnya ditambah satu unit la 
gi, Deaikian pula terhadap unit mesin Drawing dan Finish
ing. Sebagian besar unit mesin Carding (48 buah) dimoder- 
nisir untuk digunakan seterusnya dan sisanya di j uai. Unit 
mesin KSF diperbaharui seluruhnya dan sekaligus jumlahnya 
ditambah sehingga menjadi 35200 mata pintal.

Kapasitas dan prosea produksi,
Beaamya kapasitas produksi untuk tiap mata pintal 

ialah 23, 2 gram benang per jam kerja, sedangkan jumlah ma 
ta pintal yang direneanakan beaamya = 35800 buah.

Kapasitas produksi perusahaan ini direnoanakan akan 
ditingkatkan secara bertahap, yaitu prQduksi pada tahon 
ke I r 85* (2295*1 bal), II = 30% (24305 bal), III » 95>- 
(25655 bal) dan IV saapai dengan X » 100* (27005 bal).

Conversi benang tenun He^ 20'S dipakai aebsgal da-
sar perhitungan, dengan ketentuan bahwa :
Satu bulan B 25 hari kerjaj
Satu hari kerja rata rata 20 jam dengan tiga shift
kecuali raba dan sabtu, hanya dua shift;
Satu bal benang convarsi 20* S - 181,44 kg;
Sehingga besamya produksi pada kapasitas 100# *

23, 2 x 35200 x 20 x 25_jM_2 _ 3 7 0 0 5  bal.
131440

Sistim yang digunakan dalam proses produksinya ada 
lah STD System (Super Hight Draft), yaitu proses pangolah
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benang tenon yang tidak melalui mesin $esin speed frame 
aeperti mesin Simplex dan meain ELayea?, tetapi Sliver 3)ra 
wing Finisher langaung diolah ke mesin ESP, Akibatnya tim 
bal keterbataean nomor benang yang dapat dihasilkan per- 
uoahaan disamping menyebabkan banyak waste pada bahan ba— 
ku.

jnaTnh inveataai dan atruktur aumber pembelanjaan,
Proyek remodel ing-ezp ansi yang direncanakan Pabrik 

Pemlntalan Kapas TMit X.PHInduatri Sandang ini aembutuhkan 
dana oeperti berikut ini,
Tambahan investasi untuk aktiva .**,* &p 3 .5 4 8 *0 0 0 *0 0 0 ,- 
Tanbahan untuk modal kerja Rp 133.000.000,^

Bp 3*681+000*000,- 
Bunga kredit dalam masa kontruksi Ep 670*000.000,-

Jumlah kebutuhan dana ............. Sp 4.351*000*000,^

Perhitungan tambahan modal kerja berdaoarkan pada 
pengalaman peruaahaan bahwa kebutuhan pembelanjaan untuk 
inventory benang yang rata rata tertimbun di gudang 
haail eelesai aelama setengah bulan, sedangkan pada akhir 
tahun tiada inventory, seauanya habis terjual, Dieampiag 
itu untuk tambahan inventory bahan bakar dan tambahan cash 
on hand, diperlukan pula tambahan dana, Peruaahaan tidak 
melakukan penjualan kredit, eemua benang dijual dengan -
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syarat harua lunas dalam waktu satu minggu, sehingga di- 
enggap tidak perlu tambahan dana untuk pembelanjaan pi- 
utang.
BeriHut ini perinoian jumlah inveatasi tersebut 5 

Tambahan Inveatasi untuk aktiva : {dalam jutaan Hp)
tambahan beaya bangunan ....... ........ . 522
Tambahan beaya permesinan.....••••'••»•*•*** 3*026

3.549
Tambahan untuk modal kerja :
Tambahan beaya inventory .........  109
Tambahan beaya inventory bahan bakar.......  3
Tambahan cash on hand....... «....... 21

133
Bunga kredit dalam masa kontruksi..........  670

Jumlah inveatasi ............ ,.............. 4.351
sŝsefiHi

Dana yang dibutuhkan tersebut diatas berasal dari :
Bagian laba yang ditahan ...................  93
Hasil penjualan aktiva . .................. 355

448
Kredit inveatasi...................*......  3 * 1 0 0

Bunga kredit dalam masa kontruksi..... 670
Kradit modal kerja.............. ...... «... 133

Jumlah inveatasi ...............4*351
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ICredit investasi yang berasal dari bantuan pemerin 
tah Jepang kepada pemerintah HI cq Departemen Perindustri 
an, berupa me a in mesin dan tenaga ahll. Kredit ex Jepang 
ini beaaraya Rp 2,670 Juta dan bunga kredit dalam masakon 
truksl 3  %  6 1 9  juta. Sedangkan kredit ex BUI *46 adalah 
Hp 430 juta dan Ep 133 Juta untuk kredit modal kerja de
ngan bunga kredit dalam maaa kontruksi sebesar Ep 51 juta.

Dengan demikian straktur somber pembelanjaaanya ; 
Kredit investasi dan modal kerja • *.«. %  3 .9 9 9 *0 0 0 .0 0 0 ,. 
ttodal sendiri ....... ........ Ep 448*000.000,-

Hencana pelaksanaan proyek,

Proyek ini dimulai pada kwartal terakhir 1975. 
Perluaaan bangunan pabrik disebelah pabrik yang lama akan 
dimulai oecara bertahap untuk tiap unit mesin diatas ta- 
nah komplex peruaahaan yang cukup luaa itu,

Unit unit mesin beserta suku cadangnya telah terae 
dia dihalaman pabrik ini sejak Haret 1976., Ban diperkira 
kan bahwa proyek reraodeling-expansi ini akan membutuhlcan 
waktu peabangunan aelama dua seperempat tahun termaaok ma 
oa produksi peroobaan aelama tiga bulan terakhir dari tew 
han 1977, sehingga pada awal 1973 sudah berprodukai*

Data finanslil lalnnya,
Tingkat bunga yang dlkenakan pada kredit ini ialah
Kredit ex Jepang 1
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- Buku bunganya 12̂  setahunj
- kredit haras lunas dalsus jangka waktu delapan ta 
hun setelah grace period, yang lasanya dua tahun

Kredit ex BNI* 46 j
- auka bunganya 1 2 ^ setahun;
* kredit harua lunaa dalam jangka waktu empat ta
hun setelah grace period, yang lamanya setahun.

Kredit modal ker ja ex BNI'4$ :
- auku bunganya 1 8 # aetahun;
- kredit harua lunas pada akhir tahun tetapi dapat 

diperpanjang pada awal tahun berikutnya.

Gambaran cash flow proyek remodeling-exposal.

Proyek ini aulai berprodukai pada awal 1978 dengan 
kapasitas 85^* Tiap tahun kapaaitaanya dinaikkan 5 # saapai 
akhimya pada 1931 dicapai kapasitas penoh (1 0 0 $), yaitu: 
Tahun 1978 * 85^ atau 22954 bal benang tenun per tahun. 
Tahun 1979 * 9 0 # atau 24305 bal benang tenon per tahurw 
Tahun 1930 = 95^ atau 25655 bal benang tenun per tahun. 
Tahun 1981 *= 100^ atau 27005 bal benang tenun per tahun.

Berdaaarkan angka produksi teraebut dan assuasl se 
perti berikut ini, disuaunlah oaah flow proyek (tabel 3)

Asaoiaai yang digunakan ialah t bahwa laenurut peng- 
alacan perusahaan, diakhir tahun tidak terdapat peraedia- 
an benang tenun di gudang hasil selesai; dan bahwa harga
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p & m w m  o a ®  flot m Q i n z  pabhii v m m t a m  ka*aqm** X W  ISDB&tfai GjUiDAIiO 
(d ales Jutfttn Rp)

ooo<»»»wiinniiiuai
3 ? ft t &

IHMMRtkflti
1975 i 1976 | 19T7 * 1970 1«9 \

THt*iw aiiiwflff "*•1980 i 1981 ! 1982 j ;19B3 t 1984 \ 1985 \ 1986 } 1987
w n  i « M w mi* » wi.iiw  >■>* «.«« ■ ■ii im w m h iaiMi  ............ ■ i . *  m m  ■■ i i i rnn i i m m m a m m i f
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9* Boaca kredit Investee!
10. Bunfa fcrodlt codal Itorja
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Jual benang tenun beaamya Hp 185000,- per bal dengan con 
versi Ue^ 30*5j bahwa bunga kredit inveatasi,banga kredit 
modal kerja serta waktu dan beaamya angsuran kredit dida 
sarkan pada jadwal pelunasan dan pembayaran bunga kredit 
pada tabel 4 yang pembayaran bunga dan angsurannya dilaku 
kan tiap akhir kwartal,

d* Proyek expansi monyeluruh.
Pada sub paragrap ini akan diuraikan bentuk proyek 

kapasitas dan proses produksinya, jumlah inveatasi dan 
struktur sumber pembelanjaan, dan rencana pelaksanaannya.

Bentuk usaha.

Alternatip investasi yang kedua ialah proyek tfxpan 
si aenyeluruh* Proyek ini merupakan suatu investasi yang 
dilakukan dengan cara mengganti seluruh permesinan produk 
si yang lama dengan yang baru serta sekaligus memperbesar 
kapasitas mata pintal yang dimiliki semala.

Pada proyek ini semua unit unit mesin Blowing, Car 
ding, Drawing, RSF dan finishing diganti dengan yang seje 
nis tetapi lebih modern dan jumlahnyapun ditambah hingga 
nantinya kapasitas mesin USE* menjadi 35200 mat a pintal.

Kapasitas dan proses produksi.
Besarnya kapasitas produksi tiap mata pintal sama 

seperti pada proyek remodeling-e^ansi, karena mesin yang 
digatakan sama, yang berbeda antara kedua proyek tersebut
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tabtsa

#Ajmi PgffAftXKAB, ftgft80&AS JniKBI? XSYE&fABX
skrt4 w m & x x m m  m m m t xtdalaa 3<*taft& itp)

Pessrlfcan 6aa poXtmaaaa kr«61t iav aataei oatofe Froy«k raaodeliflg-inpanai e«b«£ai i*lt««u»tip 
pertaca pada fab rtk  fe a in ta lsa  Eapaa Unit X9U  lad uat*i Caad*mg« a a rt a petabayaren btmennyo lootlap 
trinuicm} deagqa tiafilt&t btmga 12? aatahm^afeaja taspak aapartl borilm t in i «

Credit inveotaai 
( oi&a aoal )

*2 ft*
pug TlnaJc Jool&h
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traStoi

ax | a* 
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Basfta W odlt la w s-  
tadi dala& eae* cpflt 
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Angaxmm 

fc&adit Izroateni

ex£apan£ •x
Bank Janlah «x

Japan* : Rank j Moolah

JSacoaron bongo tea** 
dit dal&a aaaa fcen- 

t#akol

J e p a c s  j B a n k  I J o p & o f l

Credit i n m ^ s l  
(sin akhir)

exBank Jaolfih

1976
1977 
1970 
1979 
1960
1981
1982

1983
1984
1985

2.48&
2.670
2.673
2,390
2.110

n W 5
1.560
1*170
700
390

410
430
325
220
110

2*486
3*100

3.100
2.715
2.3JO
1*945
1*560
1*170
780
390

298*32 * } 298,32
3a>»40 91.60 372,-
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208

170
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76
29
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35
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9

m
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280
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390
390
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390
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110 j 
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385
385
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390
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70
70
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S3
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.n

70,72 S12,60
» •  !
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05 !
85 : l 85

i

2.426
£.670
2.390
2.110
1*835

430
325
220
110

' 83,32j 1.560
 ̂ 84 j 1.173 
» 84 j 780 
35 390 j

2.436 
3.100 
2.715 
2*330 
1.945 

| 1.060 
! 1.170 

700 
390

610,72 51,60 670,32i 1,439 113 1.542 j 3.670 430 j 3.100 | 610,72 J51.60 | 670,32
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Ialah pada Jangka waktu penyeleaalan proyek yang berarti 
berbeda pula dalam saat dimulalnya produkai komersiilnya, 
yaitu alternatip kedua Ini pada pertengahan tahun 1977 
sudah mulai berprodukai, dengan kapaaitas pada tahun X « 
setengah kapaaitas tahun II karena hanya berprodukai sela 
aa setengah tahun, tahun II K 85̂ , III « 90^, 17 » 95$, dan 
tahun ke V oampai dengan XI s 1 0 0 ^ ( » 27005 bal}.

Produksi percobaannya akan dimulai pada kwartal ke 
dua tahun 1977 dengan kapaaitas 35 200 mata pintal.

Proses produkainya sama seperti pada proyek recode 
llng-expansi, yaitu aistia super hight draft,

Jraaloh Inveataai dan straktur aaaber peiabclanjaan,
Ta&bahan investasi untuk aktiva Ep 4*138,000.000,-
Tambahan untuk modal kerja Rp 133»QOQ«QQOt-

fip 4,271.000*000*-
Bunga kredit dalam aasa kontruk
s i ......„........ ..... p.*.. Sp 538,000.000,-
Jumlah kebutuhan dana....... fip 4.809,000.000f~

CBI 5»5t SSJJLS ijijj 17 <—»5 7T S S m»S
Daaar perhitungan untuk tambahan modal kerja, sama 

seperti pada alternatip proyek investasi yang pertaoa, ka 
rena kapaaitas mesin yang digunakan juga sacra.

Berikut Ini perlncian dari jumlah investasi diataa.
Tambahan inveatasl untuk aktiva : (da3aa jutaanHp)
Tambahan beaya bangunan ........ 522
Tambahan beaya permesinan 3616 4 ^ 3 3
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Tambahan untuk modal kerja :
Tambahan beaya Inventory *,....... 109
Tambahan beaya inventory bahan bakar 3  

Tambahan cash on hand .*.*.*...... - 21
133*-

Bunga kredit dalam maaa kontraksi .. 5 3 B,-
Jumlah inveatasi ......... ..... ...* 4809,-

.g s B s m

Dana inveatasi teraebut berasal dari sumber :
Kredit investaai. . * * « . . * • •  3394*-
Bunga kredit dalam masa kontruksi .. 538*-
Kredit modal kerja .•*............ . 133*—
Bagian laba yang diterima..... 93
Hasil penjualan aktiva ............  631

”  744,-
J'umlah inveatasi .................  4809,-

sasass

Seperti halnya pada proyek remodeling-eaqpsnsi, ma- 
ka pada proyek eiapanal menyeloruh iaipun dananya diperoleh 
dari kredit investaai ex Jepang aebesar Up 2964 juta dan 
bunga kredit dalam masa kontruksi aebesar Rp 512 juta, se 
dangkan besarnya kredit dari BNI'46 tetap sama seperti pa 
da proyek remodeling-expansi* yaitu Hp 430 dan Hp 133 3u~ 
ta, serta bunga kredit dalam masa kontruksinya * Hp 26 ju 
ta.

Dengan demikian atruktar sumber pembelanjaannya t
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Kredit investasi dan modal kerja 5p 4*065*000*000*- 
TJodal aendiri..... ♦**..... ......  Rp 744*000*000,-

Rencana pelakaanaan proyek.
Pelakaanaan proyek ini tidak berbeda dengan alter- 

natip yang pertama* yaitu pada kwartal terakhir 1975.
Diperkirakan proyek ini akan dapat diaelesaikan se 

tengah tahun lebih eepat dari proyek yang perta®afyang 
berorti pada awal Juli 1977 sudah berprodukai secara ko- 
nersiil, termaeak tiga bulan maaa produksi peroobaan.

Data finanaiil lainrya,
Tingkat bunga yang dikenakan pada kredit', grace pe 

riod serta jangka wakta pelunasstn kredit aama ©eperti pa- 
da proyek remodellng-expansi.

Gambaran caeh flow proyek exp ansi iaenyeluruh»
Proyek JBulai berprodukai pads awal seaiaster kedua 

1977 dangan kapaaitae setengah dari 85#, tahun berikutnya 
8 5 # juga, tahun ketiga 90^ dan tiap tahun naik 5#, hingga 
pada tahun keliaa dioapai kapaaitas 1 0 0 £f jelaanya ialahs 
Tahun 1977 (I) ~ 4 2 0  stau 11477 bal benang per tahun, 
Tahun 1978 (IX) * 85 # atau 22954 bal benang per tahun, 
Tahun 1979 (III) « 90 & atau 24305 bal benang per tahun, 
Tahun 1980 (IV) «= 95 # atau 25655 bal benang per tahun, 
Tahun 1 9 8 1 (V) - 100^ atau 27005 bal benang per tahun*

Caah flow yang diauoun pada tabel 5 didaaarkan pa
da angka produksi teraebut diatas dan assanoi oeperti par-
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da proyek remodeling-expanai yaitu bahwa pa da akhir tahun 
tidak ada peraediaan benang tenun yang belum terjual; dan 
harga jual henang tenun conversi Jlê  2 0 * S adalah %  1 8 5 0 0 0  

dan bunga kredit tavestasi aorta modal kerja, waktu dan 
besarnya angsuran kredit didaaarkan pada tabel 6 f yang 
pembayaran b&nga dan angsuraimya dilakukaa tiap kwartal«
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pacrtKDi cach fio? r & m m  z x p k b b i m m r r w R x m  ?ada pab^ut
PESXS7AIA3 n * & 8  V»l¥ X PH m W V & L l  OAKMRG 

(dalita jotaan ap)

tr r a 1 a a 1975 1976 1977 197ft 1979 1980 1981 , 1982 1983 1984 1985 1986 1987 !

n«!^op finnn s
t, Credit ox Joponfl 2.671 293
2. toedlt Ox Bapft 235 19?
3. Kro&lx cofal tcorjft 133 133 133 -
4, nodal ocndlri 93

! 2255. Eaoll pcnJaGlan alctlva 91 375
5. Itooll pdnjtsalea prodctlc 1 2.123 4.247 4.497 4.746 4.996 4.996 4.996 4.996 4.996 4.996 2.497

Janlah 51 3.374 2.9*3 4*360 4.630 4.746 4.996 4.996 4.996 4.996 4.996 4.996 2.497 |

Pranfl(m*«a druxn t
W®SC*tS*Wwtmmmm\tm !1

t* FoaoiMlitj otofty 26
2* Oo&ttng pofcrik 14 373 ! 117<
3* Hoottt prodoitoi 2.935 418
4* Coo in peabanta 128 61
5* Oefloag trentor don cofotarla 11 23 a*
** Prodolroi poraobson 15 33
7* Ro&al leerJ a 133
a* Bcayo produkoi (ttrnpft pea&hapaocn) 1.3#? 2.774 2.963 3.152 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 3.341 1.671
9* Bcm̂ ts terodit Invootaoi 394 388 338 237 236 185 134 83 32

10* Eca^o tcrodit nodal fcorja 12 24 24
11* Acorticooi banf.o brodit dal on ca.oa

Ireatra^l 67 67 67 68 68 67 67 67
15. Poiaxmam taodit invsrotaoi ox Jopaag 319 319 314 314 424 424 425 425
13* ■Poltmaoon krodit inv*atn©i ox Banfc 105 105 110 110
14*
15*

Pola&ooon kredtt oodul tro*Ja 
*o*ok »•« 133 133

*■
133 - 216 455 478 501 546 S73

e*ldo
51«* 3.37*«fc 2.532

137
3.810

570
3.949

6St
3.930

816
4.069927

4.234
762

4.421
575

4.394
602

4.366
630

3.887
1.109

1.944
553

91 3*374 2*9*9 4*383 4*630 4*74* 4.99* 4*99* 4*99* 4*99* 4*99* 4*99* 2*497
tm m  m m rnm m m m  m m * a b i i i a w i— 
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JAWtt. PMAR2IAB? MOSOftAB ZKSfiXf XBfBSYASX 
SSatA PSK8AY«US S088AITA 

( d a l a *  j a t a a n  3 p )

P«o«rik«a daa p*laz»Mn fcradit iar**t*»i antuk *roy*k •xpixuii ■•ajr*laroh *Xtcm»tlp
k*do» pad* ?*brlk ?«atntftl«n coit X f>> Iadn*trJ Saadaat, ««rt* ;nl>«y«ns bon*anya -
tsflaralMi) dtn«*a btxng* 12)* ■•tabea, akan tuaptfc ■•pirtl b«rHtot ini.

TahBB
ttradi* ln**sta«i 

(•In* mud)
tttsga fcva&lt 

in -rettati Artaa 
m h m  fcsatratoi

I laa«* ter*dtt
lAV«fttAti 0*1 «»

An£«ar*n 
k**dl« ia «w tt«l

a m  «9«iwi|
Antaarmn bangn kNfltt da!** maa ' keatrok*!

1976 2.671 • 235 2*906
1977 2.964 430 3.394
1978 2.964 430 3.394
1979 2.645 325

n»j
2.970

1980 2.396 2.546
1981 2.013 n o ’< 2.122
1982 1*698 t 1.698
1983 ' 1.274 i 1.274
1984
1985

850 i
* 850

425 425

M
#•?«&*

•*
B*ak <ta«lsh ; Baan *,” a*,s, j*p*aa **

Saule ileftisfe •i

430*i6 }3»90f 518*26 ) 1*748

Bft&k
•X

! 14*10 334*62 ! i
? I i |  

| *
\ii

25*80 203,64 178 86 294 i ; i
\

341 47 388 319 j 105 424 ; 61 * 
303 35 338 319 1 105 424 j

i424 ;
61 *

265 22 287 314 110 61 6
227 9 236 314 110 424 '> 60,40 7,80
l85 185 424 424 68
134 134 424 ] 424 67 i
83 83 425 425 67 

r

1
32 32 425 425 ST |

bmnk M M ir  &p 235 Jot* tmtak ««c a t«r  kodo* t*hna 1976 
Kradit lnvcatsvl *«b «*ir*P  3.394 juts aatofe j « m « »  t«ho& 1977.

67
67
67
68,20

6 6

67
67
67

139; 1,887* 2,964. ; *301 3.394 518,40 85*80 538.20

2.788 
2.964 
a. 645 
2.326 
2 . 0 1 2  

1.698 
1*974 

850 
425

430
325

110

2.788
3.394
2,970
2.546
2 . 1 2 2

1.698
1.774
850
425

! 

j 

i
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BYAItfASI FBASXBXUfAS HEUCAtfA IB VEST ASX 
PABEIK PEniHTAUm KAPA3 OTXT X 

?33 IfiDUSTRI SAIIDAIiO

Sabtlun dilakukan penilaian atao feaaibilltaa r«zw 
c&zm investaal yang diadakan peraeahaan ini terlebih daho 
la akan diketengahkan aaialah iniraataal yang dihadapinya.

Renoana inyaatasi ini diadakan dalaa uaa&a pcrnoa- 
haan oanakan beaya dan aekaligaa aenalkkan prodakai, yang 
borarti aenparbaiki rcntabilitasnya. Sabab rcntabilitas 
pada daaarnya ditantukan oleh haoil ponjaalan dan bcaya, 
7'ongkin dljaopai bahwa tamnnya rentabilitas honya karena 
naiknya boaya, lurunnyc haoil penjaalan (balk karena pro- 
duksi a tan hargci jualnya yang tortm aauptm keduanya) ataa 
konblnaai diantara unour-unoor teraebut.

Penurunan rcntabilitas pada paruaahaaa ini* eanpai 
akhirnya aendsrita rugit adalah diaamping karena cakin na 
roootnya produkoi dan nenurunnya autu benang yang aiiiasil 
kan, juga aklbat boaya produkoi yang aalalu oaningkat* ba 
lk karena poningkatan boaya ponalibaraan yang dipikal mau 
pun karena beaarnya beaya person!!. Hal ini tanpak jela* 
pada ragi/laba komparatif pada halanan barlkut ini.

Pcraaahaan nulai caendorita keragian dari opcraai
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nya sejalc 1975 (yaitu Rp 12 juta daa diperkirakan %  25 
juta (1976), Bp 37 Juta (1977), Hal itu salain diaebabkan 
olah aeningkatnya beaya peaeliharaan dan aeoransi dari ak 
tiva tetap, khuausnya neain meain produkai (yaitu dari 
Hp 237 Juta pada 1975 manja&i Hp 265 Jota dan %  299 juta 
pada tahan 1976 dan 1977), juga banyaknya waste yang tia- 
bul pada jam kerja, karena merosotnya prodoksl dan mats 
benang. Prodakai tarun dari 11453 bal (1975) menjadi 9908 
dan 9038 bal pada 1976 dan 1977- Jumlah tersabat terdiri- 
ataa berbagai noaor dan prodoksi tahun 1977 kebanyak*- 
an terdiri atas benang dengan nornor bosar.

Kugi/laba dalam jutaan Ep, 1975 1976 1977

ProdaksA benten (dalam bal) 11453 9908 9038

Basil penjaalan beaten 1882
*watsr*a*ie:

1694
isa ssssasxs

1636
sssszssa

Beaya -variable 1041 820 •703
Beaya personil 177 183 199
Beaya pemeliharaan dan aauransi 237 265 299
Beaya tetap lainnya 415 401 398

1870 1669 1593
Rugi operaai 12 25 37

1882 1694 1636

Dengan dexaikian tidak ada pilihan lain bagl perusa
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haan kecuali melakukan investaai berupa penggantian mesin 
lamai yang penting urtinya bag! kelangajungan hidupnya dan 
terutama pada perbaikan rentabilitas*

Jadi j elaslah bahwa oasolah yang dihadajri. bukannya 
peailihaa antara alternatip ? "apakah me sin lama tetap di- 
gumskan atau diganti dengan yang baru'S tnelainkan pemilih- 
an antara "apakah akan dilakufcan investaai dal am bentok 
proyek remodeling-expansi ataa expansi menyeluruh?".

Karena kedua alternatip terakhir ini yang raerupa- 
kan oasalah yang dihadapi perusahaan dal am uo aha raemperba- 
iki rcntabilitas melalui penambahan iuveatasi raaka pada 
pembahaaan selanjutnya akan dilakufcaa penilaian terha - 
dap kedua alternatip proyek invectasi teraebut yaitu pro - 
yek remcdeiing-expanei sebagai alternatip investasi yang 
pertama dan proyek expansi menyeluruh sebagai alternatip - 
kedua.

Hula mulu akan dilakukan penilaian terhadap renca- 
na juxolah kebutuhan dana maaing-aasing alternatip dan sum- 
ber pembelanjaannya. Kemudian dilanjutfcan dengan evaluasi 
terhadap likwiditasnya serta diakhiri dengan evuluasi ter
hadap feasibilitas dari alternatip satu dan dua, dengan 
terlebih dahulu merailih metode penilaian yang tepat untuk 
memecahkan masalah pemilihan ranking project tersebut*

1. Kvaluasi rencana kebutuhan dana Tsrovek investanx,

Pada bab dua diberikan gambaran kebutuhan dana pro-
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yek inTeetaai beroangkutan dan aelanjutnya daXam paragrap 
ini akan dlnilai rencana kebutuhan dana tersebut, kaream- 
cobelua dinilai tepat tidaknya proyek dan alteraatip yang 
dlpllih, maka terlebih dahulu harua ditetapkan oecara t®- 
pat jumlah kebutuhan dananya,

Kesalahan dal am meaip erkirakan kebutuhan dana akan. 
membawa kesulitan yang berlarut larut, khuausnya dalam bi 
dang pembelanjaan* TTntuk aenghindarinya, disusunlah suatu 
rencana Jumlah kebutuhan dana untuk proyek dengan tepat 
dan lengkap serta rencana a umber pembelanjaannya.

Suatu rencana kebutuhan dana Inveetasi akan mellpu 
ti aoluruh pengeluaran, sedangkan rencana peabelonjaannya 
akan aenjelaakan jumlah kobutuhan dana yang juga melipnti 
bentuk dan cara penarikan dana teraebut.

Rencana kebutuhan dana untuk inveataai disuaun bor 
daaarkan perkiraan yang berpangkal pada haail penyelidik- 
an sebelaicnya, sehingga rnaih tetap terbuka kemungkincn 
akan terjadiuya penyimpangan penyimpangan dalam realisasi 
nya. Hasalahnya adalah bagaioana rencana teraebut haraa 
disuaun agar pada akhirnya penyimpangan penyimpangan ter-* 
eebut dapat lebih diperaeopit.

Suatu penilaian terhadap rencana jualah kebutuhan 
dana untuk investaai dipandang per In agar dapat dlperoleh 
gaabaran yang tepat atas rencana kebutuhan dananya. Sehu- 
bungan dengan hal ita serta demi mendapatkan gambaran ae-
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Jauh mana tepatnya rencana kebutuhan dana proyek investa- 
81 Pabrik Pemintalan Kapas Unit X PN Industri Sandang ini 
maka berikut akan dibarikan penilaian terhadap kebutuhan 
dana serta somber pembelan^aannya.

a, Jumlah dana untuk proyek inveatasi*
Sebagaimana tel ah diuraikan dimuka,, juzalah dana . * 

yang dlbutuhkan untuk proyek inveatasi Pabrik Femintalan- 
Kapas Unit X PH Industrl Sandang adalah Up 4.351 juta un-> 
tuk proyek remodoling-expanoi dan Hp 4.809 juta untuk pro 
yek ejpansi menyeluruh* yang perinciannya aebagal berikut 
ini*

Alternatip(dalam jutaan Rp)  ̂ ^

Taabahan inveatasi untak :
Beaya bangunan .......  522 522
Beaya permeainan.........  30 26 3616

3543 4138
Tambahan modal kerjn untak ;

Beaya inventory ....  109 109 :
Beaya inventory bahan bakar, 3 3
Cash on hand............. 21 21

133 133
Bunga kredit dalam maea kontrukai 670 538
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Rencana kebutuhan dana dari casing masing alteraa- 
tip teraebat dapatlah diperinoi lebih Ion jut menurut poe- 
pos pengelunran yang diperlukan oleh proyek investaai, ya 
itu oeperti berikut ini ; (dalam jutaan Ep)

I II
Feasibility study ........... 26 26
Gedung pabrik,kantor,oafetaria 522 522
J&esin me a in produksi ....... * 2763 3353
He3 i n  mesln pembantu....... 1B9 199
Bunga dalan maaa kontruksi* ... 670 538
Beaya produksi peroobaan .... 48 48
Tambahan modal korja ...., 133 133

4351 4809

Dengan meaperhatikan poa pos pcngeluaran teraebut- 
akan tampak bahwa dieana tidak dijumpai poa poe pengeluar 
an untuk :

- tanah,
- suku cadangi
- jasa konaultan,
* pemasangan aeain dan inatalaai,
- pengeluaran tidak terduga.
Proyek yang direnoanakan perusahaan ini akan dilak 

sanakan didalam koaplex pabrik yang lama, dengan hanya me. 
nambah bangunan pabrik disob olah bangnnan yang lama untuk
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meneapatfean taiabahan on It mesizx pro daks i dan neoin pemban 
tUm Karena tanah disekitar gedung pabrik yang lama naoih. 
cakap luas untuk menaxapung penambahan bangunan teracbut, 
eehingga pada rencana kebutuhan dana untuk proyak inveata 
si Ini tidak dî uinpai pos "beaya peabolian tanah.“.

* 9
Uidalam pos "beaya feasibility study1* telah terca- 

kup beaya beaya yang dikeluarkan aulai dari ide proyek in 
vestas! saflpai dengan preliminary study yang keseluruhan 
nya fierapakan pembeayaan preinvestmont project, yang sela 
ruhnya berjumlah Rp 26 juta#

Pos '* gedung pabrik, kantor dan cafetariart yang be*» 
aarnya £p 322 jata untuk maaing aaaing alternatip inveata 
si, nerupakan pos pengeluaran proyek yang laelijmti beaya- 
beaya p erencanaannya sampai dengan pelaksaaaannya yang pe 
nanganannya diaarahkan pada IP3I Inspektorat Surabaya.

Poa pos jaoa konsultan, pemasangan aesin dan insta 
laslnya serta sukti cadang, telah dimasukkan kedalam pos 
"beaya aesin aesin produkei,t yang besarnya Rp 2 7 6 3  juta - 
pada alternatip inveatasi yang pertaioa dan Hp 3353 juta 
pada alternatip yang kedua, serta pos "beaya mesin me3 in 
pembantu" yang besarnya aama untuk aasing maaing altema- 
tip yaitu so j ami ah. Hp 1 8 9  juta* Besaraya beaya untuk tena 
ga ahli dalam konsultaai dan pemasangan mesin instalasi - 
nya eekitar .1 0 # sedangkan suku cadangaya 205$*

Poe bunga kredil dalam masa kontruksl yang beaar
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nya berbeda untuk masing masing alternatip inveataei ituf 
disebabkan perbedaan yang timbul dalaa pelakaanaan in~ 
vestas! bersangkatan yang menyebabkan berbedanya juialak 
kebutuhan dana investasinya, yaitu pada alternatip perta- 
ma dibutuhkan dana sebesar Rp 4351 juta,sedangkan pada al 
tematip kedua beeamya adalah Rp 4809 jata.Kareaa jangka 
waktu penyeleaaian proyek investasi kedua alternatip ber
beda aelana enam bulan, yaitu dua seperempat tahun pada 
alternatip pertama dan satu tiga perempat tahun pada al- 
tematip kedua maka beaya bonga kredit dalam masa kontruk 
elnya berbeda pula. Bunga kredit alternatip pertama beear 
nya 12# dari Rp 2486 juta untuk tahun 1976 ditambah 12 ̂  
dari Rp 3100 juta pada tahun 1977, yaitu Bebesar Rp 670 - 
juta. Sedangkan untuk alternatip kedua, adalah 12^ dari 
Rp 2671 juta dan 6^ dari Rp 235 juta untuk tahun 1976 d^. 
tambah 6% dari Rp 3394 juta untuk 1977* yaitu sebesar 
Rp 538 juta.

Didalam rencana pengeluaran dana investasi bereang 
kutan telah dimasukkan tambahan modal kerja yang diperlu- 
kan untuk menjaga kontinuitas produksi, yang sama beaar 
nya pada masing masing alternatip investasi,, karena kapa- 
sitae produksi dan penjualannya sama, Beeamya modal ker- 
4a yang ditambahkan tersebut adalah Rp 133 iuta# «?ika di- 
tinjau dari tambahan modal kerja, naka letak perbedaan ke 
dua proyek investasi adalah pada ,#saat dana tersebut dlgu
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nakaii'% yaitu setelah proyek selesai dilakaanakan dan me- 
maetiki maaa prodokoinya. Modal kerja tersebut audah digu- 
mkan pada awal semester kedua dari tahun 1977 pada alter 
natip kedua* eedangkan pada alternatip pertama modal ker
ja baru dipakai pada tahun 1973*

lambahan modal kerja tersebut ter dir i dari tambah-. 
an untuk beaya inventory benang tenun sebesar Rp 109 juta, 
tambahan beaya inventory bahon bakar* pelumas dan residu 
sebesar Rp 3 jata serta tambahan cash on hand Ep 21 juta, 

Pada penetapan ini dipertImbangkan tambahan modal 
kerja untuk inventory benang tenun sebesar Hp 109 juta,ka 
rena menurut pengalaman perusahaan pada maea lalu, bahwa 
benang yang tertimbun digudang rata rata seloma setengah 
bulan. Didalan jumlah tersebut juga termasuk benang dalaa 
proses produksi, hingga aebenamya jumlah tersebut harua 
dipisahkan ke&alam tambahan inventory haeil selesai dan 
tambahan inventory haail dal&m proses produksi. Beeamya 
tambahan beaya inventory haail selesai adalah sebesar taa 
bahan produksi benang tenun untuk maea seteng&h bulan, ya 
ita 12X225^-22521 _ 748,6 bal benang tenun yang dibulat- 
kan menjadi 749 bal. Nilai benang aejumlah 749 bal terse* 
but adalah Rp 107,856 juta,yang merupakan harga pokok tan 
pa memperhitungkan laba kedalamnya. Sedarig nilai benang ~ 
dalaa proses produksi, yang lamanya hampir 48 jam itu, an 
tok masa yang oaraa adalah sekitar Ep 1 , 2  juta.Dengan demi
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kian naka pos inventory teraebut dapat dipisahkan keda - 
laa :
faabahan beaya inventory hasil sele&ai Rp107,356 juta dan 
Tambahan beaya inventory hasil dalam proses, Tip 1 , 2  ju/ta,

Beaamya taobahan Inventory bahan bakar, pelamae 
dan residu sejumlah Hp 3  juta teraebut, didasarkan pada 3n 
ventory sebelom proyek ini direncanakan dan beaamya kapa 
aitas diesel yang digimakan. Beaamya iambahan kapasitas 
diesel yang direncaitakan. dalam proyek ini a dal ah 40# dari 
kapasitas lama yang aomiliki inventory bahan bakar sabeear 
%  7,5 juta untak jangka waktu d»a ainggu.

Kaa ainimtin yang dibatuhkan peruaahaon sebelum pro 
yek inveatasi ini direucaimkaix besarnya Hp 12 jata, aching 
ga kas ainismm yang diperlukan setelah proyek ini berpro- 
doksi besarnya dua tiga per empat kali kaa minimum lama, 
yaitu diperlnkan tambahan kas minimum 1,75 x Hp 1 2  juta s 
Hp 2 1 jata. Tambahan 1,75 kali dari kas ninismn aejaula,di 
sebabkan tambahan prodokai yang direncanakan proyek inves 
taai bersangkutan besarnya hamplr 1,75 kali prodakai 1975 
apabila proyek tidak dilaksanakan* yaitu »

Pada Tambahan modal kerja tersebut tidak dijumpai 
pos tambahan uatuk piutang* Alaaannya adalah bahwa perusa 
haan ini tidak melakak&n penjualan kredit, walaupun pads 
keny&taaniiya jangka waktu rata rata peaiasukan hasil penjn 
alar lanonya seminggufyaeg kecudian dianggap sebagai
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jualan tonal. Sehingga menurut mereka pos piutang tidak 
ada dalasi kebutuhan modal kerjanya.

Sebenarnya hal itu tidak dapat* dibenarkan, karena 
pada kenyataannya perusahaan nempunyai tagihan kepada pa
ra lsnggansnnya selama hasil ponjualan tersebut belua di- 
tertma peruDahaan* Beeamya dana haail penjualan tersebut 
eama dengan penjualan eeiainggu, yaitu x Hp 4 - 9 9 6 jata* 
Ep 96 juta.Dana eebesar itu harua ditafiibahkan kepada kebu 
tuhan modal kerja,agar dengan dejaikian dana y3 ng mati da^ 
lam piutang tersebut dapat digantikan oleh dana tambahan 
dari modal kerja, aehingga produksi berjalan lancar.

Karenn kapaa yang dib&tuhkan-Indonesia sehagian be 
ear berasal dari AS, yang diperoleh eecara kredit xaaka pa 
da tambahan modal kerja tersebut tidak dijuiapai pos invon 
tory bahan baku kapaa* Bantuan kapae dari AS kepada Indo
nesia itu terkenal dengan PL-480, diborikan aecara terus- 
menerae pada tiap tahun dengan syarat penbayarun lunak ya 
itu pen£ embalian kredit dal&m 30 tahun termaeuk grace pe
riod 4 tahun dengan ©uku banga 3$ setahun dan aetahun- 
eatelah masa grace period, Selanjutnya pemerintah meaya- 
lurkan kepada pabrik pejaintalan di Indonesia, terstasalc pe 
rueahaan ini, dengan oyarat kredit bahwa pelunaaan dalam 
9 tahun ter&aauk grace period 2 tahun dan suku bunganya 
12^ setahun. Dengan denikian perusahaan ini nemperoleh 
kredit untuk meobelanjai inventory bahan bakunya*
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Uodal kerja yang 8 eharuenya dlbutahkan oleh proyek 
agar kontinuitas produksi tetap terjamin, adalah 9

Tambahan inventory hasil selesai .....
Tambahan inventory hasil dalam proses..
Tambahan inventory bahan bakar...... *
Tambahan cash on hand ....
Tambahan plutang.....
Tambahan modal kerja yang dibutuhkan ..

ataa apabila dibulatkan menjadi Hp 229 juta*
Dengan demikian secara garis besar, dapatlah dlau- 

son kembali kebutuhan dana pada proyek inv@st$si diatas 3 

Tambahan beaya untak 1 Proyek I Proyek II

522 jats 522 juta
2763 juta 3353 juta

189 juta 189 juta
26 juta 26 juta

bunga kredit dalam maea kontruksi 670 juta 538 juta
48 juts 48 juta
229 juta 229 juta

Jumlah inveatasi yang dibutuhkan 4447 juta 4905 jata
sssssssssssssssssssas

Setelah dlnilai jualah kebutuhan dana untuk proyek 
inveatasi bersangkutan maka pada oub paragrap berikut di-» 
lanjutkan dengan menilai sumber aumber pembolanjaannya.

Hp *07*856*000,-
Hp 1 * 200.000,—
Hp 3*000.000,—
Hp 21.000.000,—
Hp 96*000, 000,-p
Hp 223.056.000,-
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b* Somber sumber pembelanjaan proyek inveatasi* 
Dari analisa dimuka ternyata bahwa kebutuhan dana 

untuk proyek inveatasi tersebut berubah besarnya menjadi 
Hp 4447 juta untuk alternatip proyek inveatasi yang perta 
ma dan Bp 4905 juta untak alternatip yang kedua9 yang ber 
ubah karena perubahan pada kebutuhan modal kerjanya.

Jumlah kebutuhan dana Itu dirancanakan akan dibelan 
jai dengan dua aumber utaaa, yaitu dengan modal sendirl 
(sebesar Up 448 juta untuk alternatip I dan Ep 744 juta 
untuk alternatip II) dan kredit (sebeaar Hp 3 9 9 9  jata un
tuk alternatip I dan Hp 4161 juta untuk alternatip IX )* 
Perincian dari sumber pembelasjaan teraebat : [ :

(dalam jutaan Hp) 
I. II

Bagian laba yang ditahan
Hasil penjualan aktiva (net)....
Dana dari modal sendiri * .....
Kredit invostasi ex Jepang .......
Kredit inveatasi ez Bank
Bunge kredit dalam masa kontroksi*
Kredit modal kerja
Dana dari kredit ......... •.....

93 93
651.

443 744
2670 
430 
670 
229 

3999

2964 
430 
538 
229 

4161
5ssssaasss=ca

Kredit inveatasi dan kredit modal kerja yang digo» 
nakan untuk membelanjai sebagian dari jumlah kebutuhan da
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na pada investasi tersebut, ditarik dengan syarat :
Kredit investasi ex Jepasg s
- Tingkat bunga kredit 1 2 ? 6 3 etahun ;
* Kredit haras luna3 dalaa jangka 8 tahun aetelah 
grace period, yang lamanya daa tahun,

Kredit investasi ex BNI* 4 6  :
- ^ingkat bunga kredit 1 2 ^ setahun;
- Kredit haras lunas dalaa jangka 4 tahun setelah 
grace period, yang Xaaanya setahun*

Kredit nodal kerja ex BUI*46 i 
Tingkat bunga kredit 1 8^ eetahtm s

- Kredit harue lunas pada akhir tahun tetapi dapat 
diperpanjang pada awal tahun berikutnya*

Syarat tersebut berlaku pada kedua alternatip pro~ 
yek investasi karena sumber pecbelanjaannya sama,

Berikut penilaian terfca&ap somber pembelanjaan 
yang telah dipilih oXeh Pabrik Pemintalan Kapas tlnit X Plf 
Industri San dang untuk 2aeabelanjai proyek investasinya*

Pada awal peuibahaean skripsl ini tel ah dlkemukakan 
berbagai alternatip somber peabelanjaan suatu proyek in- 
vestas!, Secara teoritis somber tersebut dapat dibagl doa 
yaitu (1) dengan dana intern (pembelanjaan sendiri);

(2 ) dengan dana extern*

Somber intern dapat berbentuk t bagian laba yang 
ditahan, penghapusan alat alat produksi tahan lama, penjo-
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alan afctiva tetap yang tidak dipakai lagl* Se&ang sumber 
extern : kredit bank, emiei efek dan krodit lainnya,

Diantara berbagal alternatip somber pembelanjam 
tersebut, somber nana eajs yang dapat dipergunakan Pabrik 
Peaintalan Kapas Unit X PH Induotri Sandang untak jsembe- 
leniai rencana investaainya ? Berikut akan dinilai s a ta
per aatu dari scusber pembelonjaan teraebut,

Bagian laba yana ditahan,
Jnmlahnya relatif terbatae dan kecil, yaitu hanya 

sebeoar Rp 93 juta, Hal Ini akibat dari menurunnya perken 
bangan rentabilitas perusahaaa beraangkutan pada tahun ta 
ban terakhlr ini, yang diaebabkan makin meningkatnya bea
ya produksi terutama beaya peaeliharaan mesin masin diaas 
ping kapas itas produkai yang makin menurun.

Karena itu tidaklah mungiiin bagi perusahaan ini tin 
tak aembelanjai seloroh rencana kebutuhan dana proyek in* 
veotasinya dengan somber peabelanjaan dari bentuk ini. 7a 
laupun juznlahnya relatif kecii* yaitu hanya sekitar 2$ da 
ri total inveetasi, tetapi karena sumber seperti ini ter- 
eedla pada perusahaan oaka la dapat diikut aertakan dalaa 
oembelanjal sebagian dari rencana inveatasi bersangkutan.

Penfthaposan alat alat produksi tahan lama.
Hilai buku alat alat produkai tahan lama perusaha

an ini relatif rendah, sehingga jundah penghapuaannyapun 
akan randah pula, Hal ini karena hiatoris pembeliannya*
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Uisamping itu dana dari aumber Ini telah digunakan 
dan dipuaatkan untuk pemeliiiarGan dan perbaikan unit unit 
mesln peiabantu dan bengkel, aehingga dana dari aonber ini 
tidak tersedia untuk roejnbelonjai proyek investaainya*

Penjualan alat-alat produksi tahan laoa.
Dalam hubungan ini ia merupakan suaber pombalanja- 

an yang cukup bernrti yang dapat digunakan peruaahaan un- 
tak mejnbelanjai eebagian dari dana yang dibutuhkan proyek 
ixtveotasinya, karena seperti taapak pada alternatip perta 
ma bahwa sebagian dari meain produksi yang tidak dipakai 
lag! telah dijualj demikian pula halnya pada alternatip 
kedua, dimana aeluruh unit mesln produksi yang lana dijti- 
al dan dlganti dengan yang baru* Xejimdiaii dana yang terse 
dla dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk aembelaiw 
jai proyek investasi yang dlrencanakasnya, Hasil penjual- 
an tersebut untuk masing masing alternatip besarnya (net) 
adalah Hp 355 3&ta dan P.p 651 jata.

Kredit bank.
Somber ini cukup penting dalan rangka meabelanjai 

rencana Investasi perusahaan, karena ia mellputi harapir 
17^ dari kebutuhan dana invostaei, Tetapi harua diingat - 
bahtra aebelum bank memberikaa kredit, ierleblh dahulu la 
akan xaangajukan beberapa syarat, disamping itu tentunya 
ia duga akan meniXai apakah proyek investasi tersebut cu- 
kup feasible untuk dilakaanakan*
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Syarat yang diajukan teraebat ialah ;
• bunga kredit inveatasi aetahun;
- bunga kredit modal leer ja 18̂  setahanj
- kredit investsai harue luoas dalam jangka 4 ta - 
hun setelah grace period, yang lamanya eetahan;

- kredit modal kerja haros lonas pada akhir tahan* 
dan dapat diperpanjang diawal tahun berikatnya.

Msamping kredit bank teraebat diatas* masih terbu 
ka somber lain yang sangat pentixig artinya bag! Pabrik Pe 
mintalan Kapao Unit X FI* Xndastri Sandang, karena ia mell 
puti fcampir 67# dari kebatuhan dana inveatasi* dumber ter 
sebut ialah kredit inveatasi yang diberikan dalam bentuk 
mesin mesin dan perlengkapan prodokai aerta tenaga ahli 
dari pemerintah Jepang yang diaalarkan melalui pemerintah 
HI, cq_Bank Indonesia. Kredit tersebut haras dilanasi di* 
dalam wakta 3 tahun setelah grace period, yang lamanya 2 
tahun, dengan tingkat bunga 1 2 ^ aetahun. Somber tersebat 
beaamya Up 3289 data untak alternatip pertama (teraaauk- 
didalamnya bunga kredit dalam mas a kontrakai yang beaar 
nya Hp 619 juta) dan Rp 3462 juta untuk alternatip kedoa 
(termasak bunga kredit dalam masa kontroksl Bp 498 juta).

Sedangkan somber dana lainnya aepertl emisi oaham 
dan obligasiy dapatlah dijelaokan aepertl berikut ini.-

Kmlai sahara.
Somber ini tidak mungkin untak digunakan dalam mem
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belanjai proyek invaatasi Pabrik Pealntalan ICapao Unit X 

PH Induatri San dang, mengingat bentufc hukua perueahaan ini 
adalah eebagei Peruaahaan Negara,

Emlai obllqaal.
Inlpun bukan merupakan sumber pembelanjaan yang te 

pat untuk digunakan pernsahaan lni# eebab disamping akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melaksanakannya, 
juga karena rentabilitas peruaahaan pada waktu akhir akhlr 
Ini aemberikan gambaran yang kurang memuaakan (dibawah 
tlngkat bunga umum), eehiagga pongeluaran sorat aurat ob- 
ligasi untuk menarik dana dari luar peruaahaan, akan sulit 
untuk dapat berhaeil dengan meouaakfin*

Setelah melihat alternatip dan kemungkinan terse- 
dianya aumber dana yang dapat digunakan untuk menbelanjai 
proyek investasi seperti telah dljelaskan dlataa Berta 
Bembandingkannya dengan rencana Pabrik Pemintalan Kapae 
IXalt X PH Induatri Sendang yang mcnggunakan Dumber aunber 
aeperti berikut ini ; (dalaa jutaan rupiah)

I II

Bagion laba yang ditahan 93 93
Basil penjualan aktlva *.......  355 651
Kredit inveetaai ex Jepang 3239 3476
Kredit investasi exB$I*46 ... . 481 456
Kredit modal kerja ••(••>*****»•• 239 229 

maka dapatlah diaimpulkan bahwa Msomber pembelanjaan ter-
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sebut paling memungkinkan untuk digunakan" membelanjai 
proyek inveatasi peitisahaan ini.

i i

2* Kvaluaei liktriditaa perusahaan*

Pada paragrap aatu telah dinilai jumlafa fcebutuh- 
an dana inveatasi serta sumber pembelanjaan yang paling 
memungkriukau untuk digunakan oleti Pabrik Pemint&lan Ku- 
pas Unit X PN Industri Sandang* Selanjutnya pada para- 
grap ini akan dilakukan penilaian terhadap likwLdit&s pe 
rusahaan, jika proyek tersebut dilakearuikq.ru Sebab pacla 
umumnya suatu perusahaan tidak hanya meraperhatik&n rent a 
bilitas proyek saja» tetapi segt likwiditasnya juga ti
dak diabaikan. Penilaian renfcabilitasnya diberikan pada 
paragrap tiga*

Untuk mendapatkan gamber an mengenai hal tersebut 
maka berikut ini akan diuraikan berturut turut gambaran 
cash flow? daftar rugi/lafca dan likniditas perusahaan.

Cash flow suatu perusahaan akan menggambartean ali 
ran dana, baifc allran maouk maupun ali ran keluar dari* 
perusahaan- Dengan demikian berorti bahwa ia mengganjbar- 
kan sumber dan penggunaan dana* Aliran masuk bersumber * 
pada hasil penjualan produk, hasil penjualan aktiva* ba^ 
gian liiba yang ditah&n dan kredit yang ditarik perusaha
an* tfeda&gkan aliran keluar digunakan untuk membelanjal 
kebutuhan proyek dan proses produk3l selanjutnya*

Kebutuhan dana terasa pentingnya dalao uaaha mem-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SUATU EVALUASI FEASIBILITAS PENGKAITAN RENCANA... FOEAD BASJARAHIL



pertahankan kelancaran operas! peruaahaan, aebab dengan ti 
dak cukupnya dana yang tersedia maka aktivitasnya juga - 
akan mengalaoi kesalitan. Sehingga cash flow estimate bar 
guna sekali dalam mengetahui berapa besarnya dana yang di 
butohkan aerta kapan ia dapat dikeabalikan.

Sehabungan dengan itu dan untuk memperoleh gambar- 
an likwiditas peruaahaan dalam memenuhi kewajibaanya ter~ 
hadap pihak bank, dal am uaaha merealisir rencana inveata- 
ainya maka diaoaun rencana caah flow (tabel 7 dan 3),

Dari rencana caah flow tersebut dapatlah diketahui 
rencana cash Inflow dan cash ootflow-nya; sedangkan dari 
jadwal pelunaaan krodit (tabel 4 dan 6) dapat pula diketa 
hui rencana angaoran dan pembayaran bunga kredit.

Tentunya belomlah lengkap Jika gambaran caah flow 
dan daftar rencana angaoran kredit aaja yang diberikan ae 
hingga diperlukan pula daftar lainnya, yaitu gambaran ru^ 
gi/laba peruaahaan* Sebab penyuaunan gambaran caah flow 
aetelcb maaa pembangunan proyek didaaarkan pada proyekai 

t daftar rugiA&ka dari operasi perasahaan dalam perio
da 10 tahon berikutnya (tabel 9 dan 1Q),

Jika seandainya unear tax holiday ditiadakan, make 
posiai keuangan perasahaan aelama periode lima tahun per
tama adalah sebagai berikut s (dalam jutaan Ep}«
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;

B r a g a  k r e d i t  s o ft a X  k < n * ja 41 41 (
11 t i

/ U n o r t l f i a a l  b u n g o  t e w d i t  d & t & s  is a o a t 1

f c o & t m lr s & 83 83 03 03  j 64 84 85 85

1.737 1*591 1#604 1.558 1*512 1.465 1.419 1.372 1.250 1.258

l a b a  b e r o i h  o o b o l c a  4 i p 0 t o a £ 552  659 306 913 J
959 1*006 1*052 1.099 1.213 1.213

P o j a k  ( t u f c o a o i } I
i t 1

i

452
<

 473 494 546 546

I f t M  b e r o i h  f c o t a l o h  d i p o t e n g  p a j a f c 352 633 «£>» 913  i 959 554 579 605 667 667
»waw»twttmiijaM.i*jB«gtteg<Mwan» awft ■  w K . N I H l W U l

' 

' 

’ 

-

' 

— 
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?a o ra s i s m u  auoi/U8A pacrax sx m o i aaTELcara m  mseuk
PESIEIAIAB fU£it& CHIT X ?fl HJOTSTaX SAMANG- 

(Oalaa Jataan 2p)
w i i aii«ww wn a w w > i i » w w » < w ^»w»tgwe«otarja iiwaaoBC«ttw— »Kaw*ain*a«iiiM»»«»»tt»»tt>»->»«»a»wuwaiiiiB»B*i»gawanr»a»»»*aw * t iwfJf«w^»«»Ki»— immm*

D r a 1 a n 1977 1978 1973 1980, 1981 1982 1983 1984 193? 1986 1987 •J sal ah i
?<mlanlan (Bal) . 1  |

1\i
Ccnveral beaten O a ^ ‘5 11*476 22*994 24.305 j25*655 ar?.a05 27.005 CT.005 • 2T.005 i 27.005 37.005 13.502 259.922 j
flnoil craja^lrm (tlapiah) i I fj .

4.936
1T

0<&wal beataa 2*123 *.241 ; 4*497 1 4.746 4.996 4,996 j 4.936 4.996 4.996 2.497 43.086 ■
Boaya wicsblo 979 1.958 i 2*147 , 2.336 2.525 2.525 2,525 2.525 2.525 2.525 1.263 23.833 1
Xobtt fcotcr 1*144 2.289 2.330 , 2*410 2.471 2.471 2.471 , 2.471 2*471 2.471 1,234 24.253
SSSZ&.J529]L« | *.

fc
IJ

Ponfhnp^o'm 221 442 442 , 442 442 442 442 442 442 442 221 4.420
Beaya totaj lainnya <00 3l6 8l6 &16 816 sis 1 316 816 8l€ ; 816 408 8.160 1
Btmr»n kredit inTeatsai ox 178 341 303 ! 265 227 185 ! 134 33 32 r 1.748 j
Boriga fercdli ic.voctnoi os Basic & 47 35. 22 9 i * 139 j
Itan&rkeo&lt &s>4sl ' * 21 41 41 1 /

f* • < 1 103 .
Acoriiaaoi bcngst fcrftdit dalim sa«a 1 i 1 t
fcoairuijyii \ 67 67 | 67 68 68 67 67 67»iii-i .n ,

538 j
854 1*754 1.704 ! 1.612 1.562 1.511 1.459  ̂ 1.408 1,357 , 1.250 623 19.108 j

Tafaa ^arelh a«b£l&& ysjajfc 290 ! 535 646 1 798 909 S60 1.012 1.063 1.114 I 1.213 ! 605i 9.145 ’
P&jnk (tsttoaal) «• «•

i k
<** | * 216 455 j 478 501 | 546 | 273 2.469 j

taba beroih oatolnh dlpotcng pejak 290 Ii 535 6461 798 S 909
I

744 557 ‘ 5 8 9
i

, 613 1 667 332 6.576
i __ _ i _______  .

| 

j 
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Tahun Posisi ksuangan dengan 
tax holiday pada 

altornatip port ana

Pajak Poaisi keaangan 
tanpa 

tax holiday

1978 333 248 85
1979 669 297 372
1980 816 363 453
1981 923 411 512
1982 964 432 532

Tahun Pcsiai keaangan dengan 
tax holiday pada 

alternatip kedua

Pajak Posiai keuangan 
tanpa 

tax holiday

1977 282 131 151
1978 553 241 312
1979 664 291 373
1980 816 359 457
1981 927 409 518
1982 762 216 546
BSSS^SS;3srgcg5ggx=ss«a«»sa^s3g;=sns—sjssssziSSS33=ZSBX3S3SSsFeS

Dari perhitungan ini tampak jelas bahwa eatiap ta
hun terdapat saldo positip (yaitu aelisth antara somber 
dana dan penggunaannya), balk dengan adanya fasilitas tax 
holiday maapun tidak* Hal ini disebabkan laba bersih dan
penghapaean setiap tahun melebihi bosamya angaoran kre - __

<
I * QAm
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dit, mlsalnya untuk 1978 (dalum jutaan Rp) t

Proyek I Proyek 11
dengan tax 
holiday

tanpa tax 
holiday

dengan tax 
holiday

tanpa tax 
holiday

Laba bersih 552 304 535 294
Penghapuaan 395 , m 442 442
Total 947 699 977 736
Angaaran

kredit 614 614 424 424

Saldo akhir

i f I 1 ...
...
...
...
...
...
...
..

85 553 312
I «l ■ — ■«MI— J

Sedang untuk tahun tahun berikutnya, keadaannya akan her** 
taabah baik, aebab labanya sakin beoar.

Satelah aellhat ha&il perhitungan teraebut* yaitu 
rencana peneriiaaan dan pengeluaran yang diperklrakan selo 
ma raaaa operas! perasahaan balk pada alternatip 1 aaupan
II yang eelalu poaitip saldonya walaapun seandainya unsur 
tax holiday ditiadakan, maka dapatlah diaimpulkan bahwa 
keadaan keaangan perasahaan dal am maoa operaainys, cukup 
baik mampu untuk menyediakan dana pelonacan kredit 

yang ditarik aeauai dengan jangka waktu yang dioepakati.
Dari jadwal an&auran kredit dan pentbayaran bunga 

nya temyata bahwa kredit ex Jepang yang angauran pertama 
nya di&nlai pada akhir kwartal pertama 1978t dlrenoanakan
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akan dapat dilunaai dalam jangka 8 tahun dari masa opera- 
ai perusahaan, hal Ini dimungkinkan karena keadaan keuang 
an perueahaan cakup'likwid,'seper-ti yang* dioraikan dlataa 
Boaikian pala dengan kredit ex BHIH6, yang angsoran per- 
tauanya dilakukan akhir kwartal pertama 1978,

Sedangkan kredit modal kerja yang jugs berasal da
ri M l ’46* akan dapat dilunaai tiopakhir tahon yang keau 
dian diperpanjang pada awal tahon berikutnya, «alaapun ae 
andainya fasilitas tax holiday dihapusaya, keadaan keaang 
an peruaahaan masih cukup balk untak nelaksanakan hal ini. 
Iredit ini pada tahun 1980 tidak dipergtsnakan lag! dan as 
bagai gantinya dipakai dana intern yang berupa laba* Ini 
berarti bahira kredit modal kerja hanya dipergunakan untak 
dangka waktu 2 tahon pada proyek pertama dan 2k tahon pa
da proyek yang kedua* Dalam jangka waktu tersebat* perusa 
ha an ini telah atengakaBialir laba bersih dan penghapusan ,
yang setelah dikarangi dengan angauran kredit investaai - 
lebih besar (aaldo posltip), yaitu freperti berikut ini ?

Apabila i‘diberikan fasllitas tax holiday «

(dalam jataan Bp) Proyek
I

Proyek
II

Xaba setelah pajak (1977 - 1979) 1211 1471
790 1105

* 2001 2576
Aagsaran kredit inveatasi (1978-1979)*. 770 848

1231 1728 I
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Penggantian kredit modal kerja ******* 

Apabila fasilltas tax holiday ditj

229 229
1002 1499

.adakan s j

(dalam jutaan Sp) Proyek
I

Proyek
II

^aba eetelah pajak (1977 - 1979) .*«••* 
yenghapueaai (1977 - 1979)

Angearan kredit investasi (1970-1979)*#
t

Penggantian kredit modal kerja *.......

666
790

800
790

106

770

1913

040

686
229

1065
229

457 .036

Perhitungan diatas menunjuk&an bahwa setelah kre
dit modal kerja digantikan dengan dana intern maka poaisi 
keuacgan peruaahaan ini maaih memperllhat kan saldo yaug 
cukap besarf yaita Hp 1002 jato dan Ep t499 3ata untuk j&a 
;a|ng masing alternatip, apabila ada faeilitae tax holiday, 
Sedangkan jika tas holiday ditiadakan, maka posisi m ta k  

alternatip I - Rp 457 ja t m  dan alternatip II = ftp 836 
juta,

£1 sampln& ita btmga kredit yang telah ditarik, di- 
reacenakan akan dapat dibayar paruaahaaii pada wakta yang
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audah ditentakan bersaaa, yaitu setlap kwartal.
Dengan deaikian apabila aeandainya fasilltas tax 

holiday ditiadakan nake dari segi likwiditasnya, proyek 
inveatasi perusahaan ini cukup feasible untak dilakaana- 
kant apalagi jlka perusahaan mendapat tax holiday.

3. flvaluaai alternatip proyek denfian menagtanakan 
jaetode penilaian yang tepat.

Seperti telah disinggung dimuka bahwa rencana in- 
vestas! perusahaan haras jaga dinllai dari segi,profitabi 
litasnya oaka pada paragrap ini akan dilakakan penile lan- 
oatuk menentukan apakah proyek yang direncanakan terse * 
but juga feasible bilacj&na ditinjau dari segi profitabili 
tasnya. Sebab mungkin saja terjadi bahwa suata proyek ha
nya feasible ditinjaa dari segi likwiditasnya saja,

Dalam melakukan penilaian terhadap alternatip pro
yek Inveatasi I dan II iaaka mala mala pada paragrap tiga 
ini akan diaraikan metode penilaian yang tepat untak diga 

dalam menilai proyek yang dihadapi perusahaan ini, 
kemudian dilanjutkan dengan oraian isengenai penilaian 
atas masing maaing alternatip inveatasi dengan aenggana -
kan metode penilaian proyek inveatasi yang tepat tadi,

a, Metode penilaian yana tepat,
Dalam bab pert&ua telah diketengahkan liaa aetpde 

penilaian rancana inveatasi, xaotode tersebat ialah 2
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» Payback period,
- Plowbaok,
- Book return on book Investment,
- Internal rate of return,
- Contribution to net present worth*
Diantara kelima metode diatae hanya dua metode ter 

akhir saja yang tepat untuk digunakan pada pembahaean pro 
yek investasi yang dihada.pl Pabrik Pemintalan Kapaa Unit 
X  P8 Induetri Sandang ini, yaita metode internal rate of 
return dan metode contribution to net present worth, Kare 
na pada kedua metode ini telah diperhitungkan time value- 
o f  money dan faktor uncertainty, dieamping itu ia dapat $ 
pula digtmakan untuk menilai ranking project yang nanti — 
nya dibahas pada paragrap ini* Kedua metode tidak eaja xae 
lakukan penilaian dari segi pimpinan peruaahaan tetapi i a  

ga dari owner’s wealth.
Iain halnya dengan dasar penilaian metode payback 

yang lebih dititik beratkan pada likwiditas dan bukan me- 
ngukur profitabilitasnya, sehingga ia tidak tepat untuk 
digunakan disini* Selain itu metode ini tidak dapat dipa- 
kai untuk ranking project seperti yang dibahas disini.

Hetode plowback mendasarkan peninjauannya pada se
gi beaya yang tajuannya untuk mendapatlean pexabelanjaan ya 
yang lebih murah, Metode ini seperti halnya metode perta*- 
ma, tidak dapat digunakan untuk meranking proyek investasi
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pada perusahaan ini, aehi&gga tidak tepat untak diguna - 
lean,

tletode book return on book investment juga tidak 
tepat untuk digunakan dalam pembahasan ini, karena proyek 
inveatasi yang dihadapi Pabrik PemintaXan Kapas Unit X PM 
Induatri San dang ini tidak dapat memonuhi semua ayarat - 
yang diperlukan. Sebab apabila aalah aatu syarat tidak ~ 
terpenuhi oaka metode ini tidak dapat digunakan dengan te 
pat, Syarat syarat tersebut ialah z

- dana untuk inveatasi dikeluarkan sekaligus,
- keuntungan harus nengalir terua dalam jumlah - 
yang sam selama umur proyek yang bersanflkutan,

- umur ekonomia sesuai dengan umur pembukuannya*
Dengan alaaan teraebut, maka metode internal rate

of return dan contribution to net present worth yang dipi 
lih sebagai netode metode yang tepat untuk mengevaluir 
rencana inveatasi yang dihadapi Pabrik Pemintalan Kapaa 
Unit X PH Industri Sandang ini*

a. Evaluasi ataa alternatip proyek investaai»

(1) Proyek remodelinff-expansi*

Proyek investaai pada Pabrik PeMntalan Kapae Unit 

X PS Industri Sandang ini mula mala akan dinilai dengan 
netode internal rate of return kemudian baru dinilai de 
ngan metode contribution to net present worth*
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(a) tletoda internal rate of return,
Untuk dapat menentokan feaaibilitaa rencana invoa- 

tasi yang menggunakan metode internal rate of return, ha- 
rus dihadapkan coat of capital dengan IHR-nya. Silamana 
1RR tereebut lebih besar dari cost of capitalnya maka se- 
haruenya proyek bereangkuten diterima* olefc karena ia me- 
aguntungkan owners' wealth, dan jika aebaliknya ditolak.

Penentuan coat of capital*
01 eh karena ini merupakan peruaahaan ailik negara 

yang pengurusnya diserahkan kepada manageroya, maka bentuk 
permodalannya bukan terdiri dari modal saham.

Seeara keseluruhan etraktar modal dari rencana in- 
vestaai untuk proyek alternatip pertama pada Pabrik Perain 
talon Kapaa Unit X PfJ Inductri Candang adalah :

(dalam jutaan Rp) Equity Debt Total

448,~ 3999,- 4447,-
Existing capital structure 755,1 126,9 882,~
Total capital structure ,, 1203,1 4125,9 5329,-

Karena cara menghitung cost of capital akan tergan 
tung dari etroktor modal yang digunakan dan oeperti jelaa 

diatae bafcwa dalam otruktur modal Pabrik Pemintalan Kapaa 
Unit X PH Indaetri Sandang dieanping equity ter dapat
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pula debt aaka dal as aenentukan coot of oapitalnya diguna 
kail combined coat of debt and equity, yang rorausnya j

ko * ke*wl + * W
diraana digunakan simbul simbul ; 
k0 8 coat of equity capital;
JcjL x cost of debt (interest rata);

- ratio antara equity dengan total capital;
Hp 1 .2 0 3 .1 0 0 .0 0 0

* ~  - --------- * 0, 23
Hp 5*329*000.000

* ratio antara debt dengan total capital;
Hp 4.125.900.000

s r ' "™ ----  » 0|7 /
Hp 5 .3 2 9 .0 0 0 .0 0 0

Dalam menentukan k sebagai coat of capital tidak
Eodigunakan rojaua kQ » "jP* tetapi opportunity costnya, ya

itu rentabilitas ekanomia Pabrik Peaintalan Kapas Unit X 
Pff Indiistri Sandang pada tahun tahun aobelua proyek laves 
taai ini dibuat. Hal ini dilakukan dengan alaaan bahwa ;
- pasar aodal yans baru terbantuk di Indonesia hanya m em - 

perdagangkan aahara saham perusahaan awasta,
i- equity capital dari Pabrik Pem in talari Kapaa Unit X PU - 

Induetri Sandang tidak berbentuk modal sahaa,
- karena harus ditentukan opportunity cost yang tepat u

tuk perusahaan ini agar wealth pemiliknya (dalam hal - 

ini pemerintah Indonesia), tidak turun maka yang dipergu-
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kan sebagai minimum re&uired rate of return untak equity 
capital adalah rata of return dari existing investment, - 
dalam hal Ini rentabilitas ekonomis perasahaan ini aeba « 
gai nya, yang sejak 1967 rata rata besarnya adalah 
15̂ .

Dengan masuknya debt kedalam struktur modal perusa 
haan, maka seperti telah diuraikan dalam bab pertama, bah 
wa umumnya kQ akan naik, aklbat timbulnya financial risk 
bag! pemilik perasahaan. Tetapl dalam hal ini karena debt 
yang masuk kedalam struktur modal Pabrik Pemlntalan Kapas 
Unit X PN Industri Sandang ini telah dijamin oleh pemerin 
tah Indonesia yang sekaligus merupakan pemiliknya sehing- 
ga kredit yang tidak dapat dibayaroya kembali akan diong- 
gap oenambah kekayaan negara dan disamp ing itupun tidak 
ada pihak yang diragikan, sebab pemberi dan penerima kre
dit adalah sama (pemerintah Indonesia). Oleh karena itu 
k tidak naik, tetapi tetap sebesar t5£.9

Sedangkan k^ sebagai cost of debt ditentukan dari 
struktur debt yang digunakan. Dalam hal ini Pabrik Pemin- 
talan Kapaa Unit X PH Industri B andana menggunakan dua 
nis kredit dengan tingkat bunga yang berbeda beaaraya, ya 
itu kredit investasi dengan tingkat bunga 12^setahun dan 
kredit modal kerja dengan tingkat bunga 18 # setahun. Oleh 
karena tingkat bunganya berbeda maka yang dipakai sebagai 
k^nya adalah tingkat bunga rata rata yang ditinbang. Be-
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eamya k^ kredit inveatasi 
total kredit

Rp 3100 juta
S3
Kp 3329 data

a 12, *$*

Setelah ita baru kemudian dapat dihitung besarnya, 
combined coat of debt and Qquity^dari'sttfuktur'modal pada 
Pabrik Peointalan Kapas Unit X ¥11 Industri Sandang, yaitu

= 155* x 0,23 + 12,45* x 0,77.
*12,993*.

Penantuan IHR ̂

Sebelum besarnya IHH dihitung maka terlebih dahulu 
akan diberikan data iaengenai net cash inflow dari proyek 
remodeling-expansi pada perusahaan ini*

Met cash inflow yang diharapkan dari proyek alter
natip inveatasi yang pertama ini untuk masa 10 tahun, ya- 
ita sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1987t yang dida- 
aarkan pada proyeksi daftar rugi/Laba pada tabel 9#

Het cash inflow merupakan penjumlahan antara la- 
ba setelah dipotong pajak dengan penghapasan aktiva, ya
itu ;

Tahun 1978 s Hp 552 juta + Hp 395 jataJip 947 juta
1054
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Tahun 1980 s Rp 806 juta+Rp 395 juta fiP 1201, juta
Tahun 1981s Rp 913 juta*Rp 395 juta s Rp 1308 juta
Tahun 1982: Rp 959 juta*Rp 395 Juta S' Rp 1354 juta
Tahan 1983j Rp 554 juta+Rp 395 juta « Rp 949 juta
Tahuii 1984: Rp 579 juta+Rp 395 juta rs Rp 974 juta
Tahun 1985s Rp 605 juta+Rp 395 Juta - Rp 1000 juta
Tahun 1986 s Rp 667 juta+Rp 395 juta s Rp 1062 juta
Tahun 1987 s Rp 667 juta+Rp 395 juta = Rp 1062 juta
Tahun 1987s Rp 372 juta* ,  - * Rp 372 juta
Tahun 1987 s Rp 417 juta+ - 9SHp 417 juta
Pada tahun 1987 terdapat dua buah cash flow yang

merupakan nilai buku resIda atas aktiva dan nodal kerja, 
yaita masing casing Rp 372 juta dan Rp 417 data, 
i IKR adalah rate yang menyamakan present value cap!
tal outlay dengan present value not cash inflow. IRK ini 
dapat dihitung dengan ramus yang kedua seperti yang telah 
diuraikan pada bab teori. Rumus berikut ini digunakan ka
rena net caah inflow yang dihaailkan tiap tahun tidak sa
ma besamya. Romas tersebut ialah ; 
i i

Terlebih dahulu akan dihitung present value dari 
ruao klrl persamaan diatas, yaitu C sebagai present value 
capital outlay proyek remodeling-expansi tersebut*

Pada bab gambaran praktia telah dikemokakan bahwa
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penfialoaran daw* ax&tak proyak lowitii pada paruaahaan 
Ini dllakukaa aacara bartafcap dlaaaoalkaa dengan kabutoh- 
ac dana pada proyak InTaataai biraangkatan, Pangeloaras 
dana untok raacana Itwaataai pada pro/ak raaodal iaf-aspan- 
•1 lal diaulai pada Jcvartal tarakhir tahon I973f yaa* bar 
Joaiafa Bp *>t Juta, kaaodiafi dikalaerkaa lagi dana aalaaa 
tabati 197# aabaaar Hp 2633 juta dan akhiraya aalaaa taJim
1977 dlkeluarkan dana aabaaar Rp 614 jota*

?ada perhitunnaa preaant val«a dari proyak iavaeta 
»i 1*1 akan dlgoaafcaa taban 1977 (ofchir) aabaaal tahun da 
aaraya* aabab pada aval tafcoa 9978 proyak i&raataal aodah 
Buloi borprodckcl aaeara koxaraill,

Sarlkat ini perhitunfian btoamya proaant value ca
pital outlay dan diacbtmi rata yanfi dl&tmakan*
&SSSaîM!SJ!
Cahun Bentuk dana fmf, pada

d«bt * miaitj 1977

1975 - ♦ 51 x 1,30 . 66,30
1976 2435 a 1,18 ♦ 397 a 1,15 - 3240,87
1977 614 a 1,03 ♦ - • 614,03
1978 ♦ r^?l ♦ - m 268,19 •.1,12 1,18

03
1979 T v f ! 7 2 ♦ * - 6S»15

0 31980 — — ■ *  - ■ 59,10
Cl,12)*
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1982 84 47,63

1984

1983

(1,18>5 *
84

(1,12)^ *
85 38,42

42,59

K ^ F  *

85
1985 34,34

4530,38

Jadi total present value pengcluaran dana untuk 
proyek remodeling-eapansi pada tahan 1977 (akhir) beaar 
nya adalah Rp 4*530*380*000,-*

Dalam penentuan IRE ini akan dicari pada rate bera 
pa, present value dari Rp 4530,38 Juta ini sama dengan - 
present value dari total cash How selama 10 tahun terse
but. Karena cash flow tiap tahun tidak sataa beeamya maka 
rate tersebut akan dicari dengan eara trial and error,

Besamya present value dari cash flow pada tahun
1978 dengan n = 1 adalah Rp 947 juta dibagi (l+i)*j demi- 
kian pula present value untuk tahun 1979 dengan 21 = 2 afla 
lo h  Rp 1054 juta dibagi (1+i)2 dan seterusnya sama caranya 
serta n 3 elalu bertambah beear sampai akhirnya n « 10* 

Perhitungan IRR. (dalam jutaan Rp).
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1354 949 974 1000
.................... ■ g  4 - —  "  r  ♦  -  ■

(l*i)5 (Ul)b (l+i)T CUD"
1062 1062 372 417

*
(l+i)9 (i+i)10 U+i)10 (i+t)10

Akhirnya ditemukan bahwa rate tersebut terletak di 
antara 1 - 20? dan 22̂ , Dari tabel 11 diketahui bahwa un
tuk i * 20£ diperoleh present value cash flow Rp 4719,021 
dan untak i = diperoleh present value ftp 4402,481

- 4719,021 - 4530,300 , , inaka j IRH = 20i* +  .. ... -...- x (2& - 20$).
4719,021 - 4402,481

IR R » 21,19/®.Bssggggaa

Apabila dibandingkan k Q & 12,99$ dengan IIifts21»19#* 
terayaia IRR lebih besar dari kQ hingga dapat dikatakan - 
bahwa proyek remodeling^expansi tersebut feasible,

Penentuan IRR dengan aen^hapuakan onaor tax-holi -
da£*
Haail penilaian terhadap proyek remodeling-ozpanai 

yang feasible tersebut, auagkin saja terjadi karena adanjsi 
fasilitas tax-holiday, eehingga net cash inflow ($CF)-nya 
m̂embesar'* yang selanjutnya rate^nya pan besar pula, Hal

0 t

ini berarti bahwa proyek bersangkutan hanya feasible seoa 
ra boatan, yaitu nelalui insentif perpajakan dan bukaanya 
feasible yang sebenamya.

Berikut iui akau dilakukaa peailaian atae alteram-
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PRBSBJT VALUB CASH INFLOW PADA ALTERHATIP PERTAKA 

PABRIK PSMBTALAH KAPAS UHIT X PH imXJSTRI SAlfDANO 
TJKTUK i  ** 20 *  DAK i  *  2 2 *

(dalam  ^utaan Hp)

: ^  —* « * a B n « c f l !B B g g

Tphtm Sot Present value Present value

proyek takvim
casa
inflow

iav
20 *

MU*
22 % 20 5* 22 %

I 1978 947 0,883 0,620 788,851 776,540
II 1979 1054 0,694 0,672 731,476 708,288
III 1980 1201 0,579 0,551 695,379 661,751
I¥ 1981 1?08 0,482 0,451 630,456 589,908
V 1982 1354 0,402 0,370 544,308 500,980
VI 1983 949 0,335 0,303 317,915 287,547
VII 1984 974 0,279 0,249 271,746 242,526
VIII 1985 1000 0,233 0,204 233,000 204,000
IX 1986 1062 0,194 0,167 206,026 177,354
X 1987 1062 0,162 0,137 172,044 145,494
X 1937 372 0,162 0,137 60,264 50,964
X 1987 417 0,162 0,137 67,554 57,129

Total present value not cash inflow 4719,0214402,481
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tip proyek investasi yang pertama dengan manghilangkan on 
sur tas-boliday yang terdapat pada net cash inflow-nya.

Tahan laba aeb«lua 
pajak

Pajak Laba aetelah 
pajak

PH HOP

1978 552 248 304 395 699
t979 659 297 362 395 757
1980 806 363 443 395 838
1981 913 411 502 395 897
1982 953 432 527 395 922
1983 1006 452 554 395 949
1984 1052 473 579 395 974
1985 1099 494 605 395 10QG
1986 1213 546 667 395 1062
1987 1213 546 66? 395 1062
1987 372 372 - 372
1987 417 - 417 417

Parhitunftan IRE* (dalam jptaas Rp)

4530,38 699
(1+i)
922
(14-1)5
toea

< l * i ) 9

757
(1+i)
949

(1+i)
1062

(Ui)

6

10

838

(1+i)
974

(l+l)7
372

837

C U i ) ‘

1000

(l+i>10 (1+1)
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Dengan cara trial and error diteaukan bahwa 1 ter 
letak antara 14* dan 1 6 * (tabel 12). Tlntak I « 14* diper- 
oleh P? - 11 OF * fip 4870,559 dan i 16* adalah Hp4374*532

**ta ■ ™  - ' *  * g i t f r H j g : f i  * < " *  - ,4»-
IRS * 15,37*,

Ini berarti bahwa alternatip pertama tersebut jtẑ a 
feasible walaupun tidak diberi fasilitae tax holiday, ae~ 
tab IfrfUnya (= 15,375*) lebih besar dari k0  nya (=* 12,99^)

(b) Metode contribution to net present worth,
Xriteria yang digunakan metode ini didalam menento 

Jran feasible ti&aknya suatu proyek inveatasi adalah bahwa 
JfPV̂ nya positip, artinya present value cash flownya lebih 
beea? dari present value capital outlay-nya.

Humus yang digunakan untuk aenghitung P ialah $

*1 P2 " *3 ' * Pn .
n ------------- ------------------- ^  ........ * >■ ?  +  -----------

(2+k)1 (1+k)2 (1+k)3 ....... (l+k)°
Dalam menghituag P tersebut akan digunakan k eeba- 

g a l  required rate of returvmye yaitu kQ yang untuk proyek 
remodeling-expansi ini besaraye 12,99^ aeperti yang telah 
dihitung pada aetode internal rate of return,

Setelah dihitung temyata (tabel 13) i 
f  » Rp 6208, 254 dan G » ftp 4530,380 aehingga NPV-nya post 
tip* Dengan perkataan lain s P lebih beear Hp 1677*879 *- 
apabila dibandingkan dengan Gf karena itu aaka proyek Ini
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PRESE3T VALUE BET CASH ISFLOtf PADA ALTERNATIP PERTAHA
pabrik v m x m & w  xapas u n i t  x  m  ihkjstri saotahg

UNTUK i * 14# PAN i ® 16*
VK lQ A Jt MEHGHAKJSKAH UBSUR TAX HOLIDAY 

(dalam jutaan 8p)

Tahun Set
cash
inflow

Present value 
factor 

14 # 16 Jt

Present value 

. 14 * 16 *proyek takwim

I 197Q 699 0,877 0,862 613,023 602,538
IX 1979 757 0,769 0,743 582,133 562,451
III 1980 838 0,675 0,641 565,650 537,150
IV 1981 897 0,592 0,552 531,024 495,144
V 1982 922 0,519 0,476 478,518 438,872
VI 1983 949 0,456 0,410 432,744 389,090
VII 1984 974 0,400 0,354 389,600 344,796
VIII 1985 1000 0,351 0,305 351,000 305,000
IX 1986 1062 0,308 0,263 327,096 279,306
X 1987 1062 0,270 0,227 286,740 241.074
X 1987 372 0,270 0,227 100,440 84,444
X 1987 417 0,270 0,227 112,590 94,659

Total present value net caah inflow 4870,558 4374,532
»̂g»sss;»gaig«cg»a»s— r——ww csssas t̂mwaaaamsaxagnaafjflngjsary
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pan feasible.
Sedangkan hasil penilaian apabila unaur tax holi - 

day dihilangkan adalah sebagai berikut ; (tabel 14).
? >Rp 5011*168 dan C m ftp 4530, 380, aehingga lfi?V pooitip 
artinya P lebih besar Hp 480,788 3 ika dibandinekan dengan 
0, dan karena itu proyak ini feasible walaupun dihapuakan 
adanya tax holiday teraebut.

Dari hasil penilaian kedua metode tersebut ternya- 
ta bahwa proyek reaodeling-eapanai dari Pabrik PemSntalan 
lapafc Unit X PN Xnduatri San dang adalah feasible*

(2) Proyek oxpansi.

Seperti halnya pada evaluaei alternatip pertama ma 
.ka pcda evaluaei al ternatip kodua ini, mala iaule akan di
gunakan metode internal rate of return keandian dengan me 
tode contribution to net present worth*

(a) Hetode internal rate of return.
Pada evaluat'd dengan monggunakan metode ini, akan 

dlha&apkan coat of capital dengan XEE-nya, Jika IRH lebih 
beaar dari coat of capital, mka proyak inveatasi ini di- 
terima, tetapi apabila sebaliknya akan ditolak*

Penentuan cost of capital*
Sebagairaana alasan yang diberikan pada proyek al - 

ternatip portama maim demikian pula halnya dengan proyek- 
alternatip kadua ini, yaitu s
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PRESETiT VALUE HET CASH INFLOW PAPA ALTSRBAIIP PBRTAMA 
PA BRIE PENINTALAN KAPAS UHIT X PS HSflUStai SANDANO

UNTUK k * 12,99 %

(daleua gutaan Rp)

Tahun Net
cash

Present value 
factor
12,99 >

Present value 

12,99 Wproyek takwim inflow

I 1978 947 0,88492 838,019
II 1979 1054 0,78286 825,134
III 1980 1201 0*71X81 854,884
IV 1981 1308 0,61378 ' 802,824.
V 1982 1354 0,54276 734,897
VI 1983 949 0,48175 457,181
VII 1984 974 0,42574 414,671
VIII 1965 1000 0,37774 377,740
IX 1986 1062 0,33474 355*494
X 1987 1062 0,29574 314,076
X 1987 372 0,29574 110,015
X 1987 417 0,29574 123,324

Total present value net cash Inflow (a?) = 6208,259
y *' 111Tm acii:aataHBs<ta6<gg,i*itasi
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PRESET VALUE NET CASH IHSXOW PADA ALTERNATIP PJSRTAJU 
PABRIK PEW2HTALAN KAPA3 UHIT X W  IHDOSTKI SAWDAHCJ

UNTUK ]c = 12,99 *

D£2JOAH MEHGHAPUSKAK UNSUR TAX HOLIDAY 
(dalam jutaan Up )

Tahun Net
cash

inflow

b s = —jB^g?s3cr?'i;>ar~T5rsrxu

Present value 
factor

12*99 ft

Preseat value

proyek takvi/n 12,99 *

I 1978 699 0,88492 610,559
II 1979 757 0,78286 592,625
III I960 838 0,71181 596,497
nr 1981 897 0,61378 550,561
V 1982 922 0,54276 500,425
VI 1983 949 0,48175 457,181
VII 1984 974 0,42574 414,671
VIII 1985 1000 0,37774 377,740
IX 1986 1062 0,33474 355,494
X 1987 1062 0,29574 314,076
X 1987 372 0,29574 110,015 .
X 1987

...................

417 0,29574 123,324

Total present value net cash Inflow (»P) *= 5011,168
T»titM rer.ttfftt '^B Sssag«B ig«tettsas»w rTB aw —■■«»ffaaxT¥rTirTg«TSiaseis«is;TsrBgs3rT g »*a
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~ bahwa bent ale pernodalan perusahaan ini bukan ter 
diri dari modal Sahara;

- bahwa yang digunakan oobagai k adalah rentabili9
taa ekonomis peruaahaan yang beaamya tetap 15^ 
walaupon telah oaauk debt kedalaa otruktur modal 
nya, karena adanya bank garanai;

— bahwa dala0  aenentnkan coat of capitalnya diguna. 
kan combined coat of debt and equity, oleh kare~ 
na struktur modalnya meriapakan canpuran antara 
equity dengan debt,

Struktur modal pada alternatip kedua ini ialah t

(dalaa jutaan Rp) Equity Debt fotal

Capital outlay.......... 744,*- 4161,« 4905,-
Exioting capital structure 755,1 126,9 882,-
Total capital atrukture 1499,1 4287,9 5787,-

Sehingfia konudian dapatlah ditontukan besaraya 
dan W 2 ? yaitu t

Hp 1.499*100.000 wx - — ---- ----------  -.0,26
Rp 5*787.000,000 
Rp 4,287.900.000 0,74Rp 5,787.000,000 
menentukan k^ sel 

Besaraya kredit investasi lip 3394 juta dan kradit modal
Cara menentukan k^ sebagai berikut ;
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kerja Rp 229 jutafdengan tingkat bunga 1236 dan t8 #» maka3

k , g£-33M i^al2 * 13e + S L J g J g f e  x 18*.
Rp 3623 juta Rp 3623 juta

kj_ » 12f 4#*

Eemudlan combined oost-nya dihitung! yaitu s

ko - V W1 * w
fe0 * 155* * 0,26 + 12,4# x 0,74. 
ko * 13,08*,

Penentuan IBR«
Het cash Inflow yang diharapkan dari px*oyek inves

tasi ini untuk oasa 1 0  tahun, yaitu eejak pertengahan ta- 
him 197? sampai dengan pertengahan tahun 1987 berdasarkan 
proyekei daftar rugi/laba pada tabel 1 0 * eebagai berikut: 

Tahan 1977:Rp 290 juta ♦ Rp 221 juta*Rp 511 juta 
Tahun 1978;% 535 juta + Ep 442 juta^Rp 977 juta 
Tahun 1979tRp 646 juta + Bp 442 juta=Rp 1088 juta 
Tahun 1930;Hp 798 jata + Rp 442 jut3  = Rp 1240 juta 
Tahun 1981 ;Rp 909 juta + Ep 442 juta =Rp 1351 juta 
Tahan 1982:&p 744 juta + Hp 442 $ u ta = Rp 118 6  juta 
Tahun 19835Rp 557 juta + Rp 442 juta^Rp 999 juta 
Tahun 19̂ 4:iip 585 juta + Kp 442 juta *Rp 1027 juta 
2ahun 1935;Rp 613 juta * Rp 442 juta = Up 1055 juta 
Tahun 1 9 8 6 sRp 667 juta + Rp 442 juta = Hp 1109 juta 
Tahun 1987«Rp 332 juta + Rp 221 juta =Rp 553 juta
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m

Tahun 1987jHp 372 3uta ♦ Ep - * !p 372 Juta 
Tahun 1987*Rp 417 juta + Hp - » Hp 417 juta 
Karena cash flow set lap tahuimya tidak aama besar, 

smkBL eebagaimana halnya pada proyek remodeling-expanai, 
pada alternatip yang kedua inipun akan digunakan rtm uB ;

P1 ?2 f3 ?n
(2+1) (1+1)2 (l+l)3 (l+i)a

Pada alternatip kedua ini tahun dasamya saoa de
ngan pada proyek pertama, yaitu tahun 1977 (akhir), s e h i -  

ngga capital outlay yang dikeluarkan dalam tahun 1975,-
1976 dan 1977 aempunyai present value sebagai berikut ;

Pengeluaran .. Present value
Aah+ + equity adana akhir aeDT pada 1977

1975 _ 51 x 1*30 » 66,30
1976 2788 x  1 ,f2  + 468 x 1,15 3660,76
1977 (229+606)* 1,00 + 225 x 1,00 a 1060,00

1978 67 x — i—  59,83
d',12)1 +

1979 6 7 x ^ 4 —  53,40Cf.ra!)2 +
1980 . 67 x — ~ , + - = «,70ft, 12)3

1
1901 68 x — ——- + - - 43*25
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m m m v value net cash inflow pada amebsaiip kedua
PABRIK P£MINTALAH KAPAS UNIX X PN INDUSm SANDANG' 

UNTUK i = 20* BAN 1 = 22*
(dalam jutaan Rp)

r y g a a s g  a  s.r a  aaiara.

£ahun Net
cash

Present value 
factor

Present value

proyek takwim inflow 20 * 22 * 20* 22 *

0 1977 511 1,000 1,000 511,000 511,000
I 1978 977 0,833 0,820 813,841 801,140
II 1979 1088 0,694 0,672 755*072 731#136
III 1980 1240 0,579 0,551 717,960 683,240
IV 1981 1351 0,482 0,451 651,182 609,301
V 1982 1186 0,402 0,370 476,772 438,820
VI 1983 999 0,335 0,303 334,665 302,697
VII 1984 1027 0,279 0,249 286,533 255,723
VIII 1985 1055 0,233 0,204 245,815 215,220
XX 1986 1109 0,194 0,167 215,146 185,203
X 1987 553 0,162 0,137 89,586 75,861
X 1987 372 0,162 0,137 60,264 50,964
X 1987 417 0,162 0,137 67,554 57,129

total present value net cash Inflow *5225 *390 4917,434
■UKasaasgatgCasarrrfffTrtrgara.-aysffgaBnmir.TB^-nrirrgrmjxB-tP’̂ Tyry n rrsa g i m i E — ■ ^ " -gu B -gg .
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1 9 8 2  68 x ---- - - 38,36
( 1 * 1 2 ) 7

1983 67 x — 4—  * ♦ - - 33.97
( 1, 12)

1984 67 x — ^ r ,  + 30,28
(1,12)7 
1

(1,12)
1985 67 x — i— .. + _ , 27,07

5121,12
■ ■ w w — aaaagsgexgaasagaiaaBgiinaiiaBBwicwaaa^ga îinr-gf aaoa

Ja&l total:pengeluaran tmtak1 proyek expansi ini se 
telah dinilai pada akhir tahun 1977 « Hp 5,121*120*000,- 

Penghitunaan IRK akan dilakukan dengan trial and 
error, karena cash flownya tidak aama besar ̂ iap tahun*

Perhitunaan IRR ; (dalaa jutaan Hp),

s..™ ,, .... 977 1038 1240 1351? 1 21, 1 2 a 511 + ' V ♦ - ■* 4- -■ -f ”  11 jp
(I*!)1 (l+i)2 (l+i)3 (1+i)4

1 1 8 6  999 1027 1055+ —
(l+i)5 (l+i)6 (l+i)7 (l+i)8 
1109 553 372 417
(l+i)9 * (l+i)10 * (l+i)10 * (l+i)16

Akhimya dltemakan bahwa rate teraebat juga terle- 
tak diantara i = 30# dan 22̂ * Dari tabel 15 ternyata bah
wa untuk i » 20̂ 6 diperoleh PV eebesar Rp 5225,390 juta - 
dan i 9 22^ adalah Hp 4917,434 juta, sehingga s

5225.390 - 5121,120 , _1HR * 205* + -------------- ---- x(22S* - 2Gg).
5225.390 - 4917,434
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Karena IRR ( m 20,68*) leblh besar dari kQ (=13,08*) 
maka proyek alternatip yang kedua Ini feasible^uga*

Penentuan IRR dengan menffiapuakan tmaur tax-holi - 

&SSL-
Berikut Ini akan dinilai alternatip kedua apabila- 

dihilangkan unaur tax-holiday pada not cash inflow-nya.

Tahun

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987 
1967 
1987

laba aebelma 
pajak

290 
535 
646 
796 
909 
960 

1012 

1063 
1114 
1213 
605 
372 
417

Pajak

131
241
291
359
409
432
455
478
501
546
273

Xaba eetelah
pajak

159
294
355
439
500
529
557
585
613
667
332
372
417

PH

221

442
442
442
442
442
442
442
442
442
221

HQ$

380

736
797
881

942
970
999
1027
1055
1109

553
372
417
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Perhltungan IRH, (dalaifl jutaan Hp)*

5121,12= 380 + 1. --IS—  ■» +
(l+i)1 (l+i)2 (l+i)3

942 970 999 1027
* + £ + “■™"r""irT + ' --- r - j +4 . *\7 t** . /i.iW(i+ir d+i)3 a + i r  (i+s)

1055 1109 553 372

(l+i)8 (l+i)3 (l+i)10 (l+i)t0 
417

(l+i)10*

Dengan car a trial and error dltemukan bahwa rate 
tereebut terletak antara 14# dan 1 6 ^ (tabel 16),

„ 5234,695 - 5121,120 ,
I * 14* + 5234,695 - 4844, 252 X (1 * ’
IBB * 14,585*.

Ini berarti bahwa alternatip kedua tersebut joga 
feasible, walaupun tidak diberi fasilitas tax-holiday, ae 
bab IRR~nya (= 14,58£) lebih beaar dari kQ nya (» 13,08^)

(b) Metode contribution to net present worth,

Kriteria penerim&an ouatu proyek yang dievalulr de 
ngan menggunakan soto&e ini, yaitu bahwa MPY-nya harus po 
sitip, artinya present value dari HOP haruel. lebih besar 
dari present value capital outlay, —  NPV a P * C,

Runma untak aenghitung P adalah :
*1 P2 g3 *a■•■MMM' -L -i. M M M B f  J. flL.P

( I * * )1 Cl+k)2 U*fcP (1+k)n*
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PRESENT VALUE NET CASH Ilf FLOW PADA ALIERNATIP KED0A 
PABRIK PMJJTALAfl KAPAS U1SIT X PH INDUST£T SANPAHCr 

UNTUK i = 16 % DAS 1=48*
DENOAK HEBGHAHJSKAH UHSTJH TAX HOLIDAY 

(dalam jutaan Rp)
gsrsT*1*?.. ir. .. —.sr.. , .

Tahun Net
cash

rs s tê ,» „ r r = 3 3 .-;

Present value 
factor

Present value

proyek takwim inflow 14 * 16* 14 % 16 £

0 1977 380 1,000 1,000 380,000 380,000
I , 1978 736 0,877 0,862 645*472 634,432
II 1979 797 0,769 0,743 612,893 592,171
III 1980 aei 0,675 0,641 594,675 564,721
IV 1981 942 0,592 0,552 557,664 519,984
V 1962 970 0,519 0,476 503,430 461,720
VI 1983 999 0,456 0,410 455*544 409,590
VII 1984 1027 0,400 0,354 410,800 363,558
VIII 1985 1055 0,351 0,305 370,305 321,775
IX 1986 1109 0,308 0,263 341,572 291,66?
X 1987 553 0,270 0,227 149*310 125,531
X 1987 372 0,270 0,227 100,440 84,444
X 198? 417 0,270 0,227 112,590 94,659

Total present value net cash Inflow 5234,695 4844,252
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Yang digunakan sebagai discount ratenya adalah k 
yang aerupakan required rat® of return, yang beaamya 
13»0&£ untuk alternatip kedua ini. Dari tabel-17 tampak - 
bahwa beaamya ? n Rp 6663,241 dan C = Hp 5121,120 sehing 
ga UPV-nya poeitip, karena P lebih besar Ep 1547,121 dari 
pada 0* Sebab itu aaka alternatip yang kedua ini feasible.

Hasil penilaian proyek inveatasi apabila unaur tax 
holiday ditiadakan adalah aebagai berikut (tabel 18).
P * Rp 5476,382 dan 0 * Rp 5121,120, sehingga HPV positip 
artinya P lebih beaar Ep 355,262 bilamana dibandingkan da 
ngan 0, karena itu proyek yang kedua tersebut feasible wa 
laapun seandainya fasilitaa tax holiday dihapuskan,

Berdasarkan evaluasi kedua metode present value di 
atas aaka proyek expansi menyeluroh yang merupakan alter
natip kedua dari proyek inveatasi Pabrik Peointalan Kapas 
Unit X PH Indusiri Sandang ternyata feasible pula*

Xazspak jelaa dari uraian diatas bahwa kedua alter
natip inveatasi, yakni proyek remodeling-expanai dan prp- 
yek e^anai aenyeluruh dari perusahaan ini, sama sama tea 
sible baik dinilai dengan aetode internal rate of return 
maupun netode contribution to net present worth, Oleh ka
rena kedua proyek beralfat alternatip, state haras dipilih 
sal ah oatu saja diantara keduanya yang paling menguntung- 
kan* Sehingga hasil evaluasi kedua metode diatas untuk ke 
dua alternatip, harus dibandingkan seperti berikut ini.
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PRESENT VALUE BET CASH INFLOW PABA ALTERNATIP KEDUA 
PABRIK P£WINTAXAN KAPAS UNIT X Pfl INDUSTRI SAKBAW*

UNTUK k * 13,08 *
(dalaffi jutaan Rp)

Tahun
proyek takwim

Net
caah
Inflow

tssssssss:
Present value 

factor 
, 13,08 %

Present value 
13,08 3(

0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X 
X 
X

1977
1978

1979 
i9eo 
1961
1982

1983
1984
1985
1986

1987 
1987 
1987

511
977
1088
1240

1351
1186

999
1027
1055
1109
553
372
417

1*000
0,88564
0,78412

0,69552
0,61576
0,54492
0,48408
0,42808
0,38016

0,33716
0,29808
0,29808
0,29808

511,000
865,270
853,123
862,445
831,892

646,275
483,596

439,638

401,069
373,910
164,838

110,886

124,299

Total present value net cash inflow 6668,241
! ■■ttJttte»gggggar=g==g«=«~ĝ  gj,r~TTW-'T~-E— rscawrncJgfc-tt-̂-gjryii'siEiSi
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PRESET VALUE HEX CASH Iff FLOW PADA ALTERNATIP EEIXJA 
PABRIK PBMINTALAN KAPAS UNIT X PS IOTUSTRI SAKDANG

UNITCK k » 13,08^
rm$m hkhghahjskah uhsor iax holiday

(dalam jutaan Rp)

Tahun
sas;gaasgg;

Set
cash

icastsa=at.±:Eg=s=:=:=s

Present value 
factor 
13,08 *

Present value

proyek takwiai
Inflow

13,08 %

0 1977 380 1,000 380,000

I 1978 736 0,88564 651,831
II 1979 797 0,78412 624,944
211 1980 881 0,69552 612,753
IV 1981 942 0,61576 580,046
V 1982 970 0,54492 528,572
VI 1983 999 0,48408 483,596
VII 1984 1027 0,42808 439,638
VIII 1985 1055 0,38016 401,069
IX 1986 1109 0,33716 373,910
X 1987 553 0,29808 164,838
X 1987 372 0,29808 110,886
X 1987 417 0,29808 124,299

lotal present value net cash Inflow (s=P) = 5476,382
KttarcssrxasssKUKXussui
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Dengan 
Tax Holiday

Tanpa 
Tax Holiday

Proy*k
Z

Proyek
11

Proyok
I

Proyek
11

jTatodo im

Coat of capital * .*
I  a  r ................

Metode HP*.

HPT .......... ,
»i8flswgT|g3fw.«antc««*«»»g»»sra

12,99*
21,19*

6208,259
4530,380

1 3 ,oe* 
e>,68*

6663,241
5121,120

12,99*
15,37*

5011,168
4530,380

13,08*
14,58*

5476,382 
5121,123

1677,879
EtMCM%ar

1547,121
»«ti«w£3»

480,788
ssamraMr*

355,262
MS3KStmm*&

Dari daftar dlatoe tanpak jelao bahwa alternatip - 
yang pertanaloh yang lebih acnguntunGkan dibondin&kan de- 
n& an yang Jceduc, karena berdaoarkan aetodn Internal rate 
of return, liaeil dari proyek rejnodeling-expanal lebih be- 
aar dari proyek expand aenyeloruh, deaikian pula halnya 
dengan haail evaluasi dari aetodo yang kedua,

Dengan aelihat pada pembahaoan tersebut diatae, da 
patlah dialmpalkan bahwa dari kelima metode penilaian ln*» 
veotasi yang telah dikeamfcakaa pada bab pertamatmaka ha- 
nya dua oetode eaja, yaita netode internal rate of return 
dan metode contribution to net present worth, yang merupa 
kan aetode penilaian yang tepat untuk aeaecahkac peraaaa- 
lahan raiikiii# projeot pada Pabrik Pemintalan Xapae Unit X
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PN Induetri Sandang dan ternyata bahwa alternatip yang 
pertamalah yang merupalcan proyelc inveataoi yang paling - 
menguntungkan, yaitu proyek remodeling-espanal.
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P E R U  S U P

1 • Keoignajlaxu

a. Sebagairaana telah diuraikan pada bab bab terda- 
hulu bahwa dalam rangka rencana investasinya* Pabrik ?e- 
mintolan Kapas Unit X PK Indus til Sandang menghadapi ber 
bagai koaiungkinaa iavectasi, dan diantaranya terdapat - 
dua alternatip yang paling mungkin untuk direncanakan - 
dan dilaksanakannya* Kedua alternatip tersobut ialah pro 
yek remodeling-expansi sebagai alternatip pertamahya dan 
proyek expansi menyelurah sebagai alternatip kedua*

Alternatip pertaaa oerupakan bentuk proyek ir*vea~ 
teal yang dilak^kan melalui nodernieaei sebagian meain 
produkeinya sedangkan eisanya dijual untuk dlganti de** 
ngon yang baru dan sekaligua dikaitkraa dengan penambahan 
meein-aesin produksi agar tereapai kapas&tao 35200 npin- 
die* Pada alternatip kedua, inveatasi direncanakan, akan 
dilakukan dengan mengganti seluruh mesin produkci yang 
semula dimillkinya dengan aeain raeain yang baru serta se 
kaligus oengkaitkan penggantian tersebut dengan penambah 
an mesin mesin produksi untuk oencapai kapasitas 35200 
spindle -

b* Setelah dianalisa ternyata bahwa proyek inves~
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