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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan dalam aktivitas operasionalnya menghasilkan produk atau 

jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satu produk yang memberikan 

manfaat yang penting bagi masyarakat atau konsumen yaitu produk plastik. 

Produk tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas yang 

dilakukan masyarakat sehingga keberadaan produk tersebut sangat dibutuhkan. 

Manfaat produk plastik yaitu terkait dengan proses pembukusan atau 

pengemasan sehingga mendukung keberadaan dan manfaat suatu produk utama 

yang ditawarkan kepada konsumen. Tanpa adanya produk plastik maka akan 

mengurangi manfaat atau kualitas produk yang akan dikonsumsi oleh 

konsumen.  

Salah satu perusahaan yang menghasilan produk plastik yaitu PT Tri 

Surya Plastik. Perusahaan ini mendaur ulang plastik dan mulai melakukan 

kegiatan produksinya mulai tahun 1987 yang berlokasi di jalan Sumber Suko 

842 Lawang. Perusahaan daur ulang plastik ini didirikan disamping tetap 

bertujuan pada peroleh laba yang maksimal juga bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan dari para pemulung. Bagaimanapun pemulung-

pemulung itu telah banyak membantu pemerintah dalam mengurangi sampah 

yang ada. Apabila dikaitkan dengan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan 

maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2009 sampai 2011 menunjukkan 
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adanya peningkatan, adapun secara lengkap hasil penjualan dapat disajikan 

pada Tabel 1 

Tabel 1 Data Penjualan PT Tri Surya Plastik Lawang Tahun 2009  s/d 
2011 (Dalam Rupiah) 

Tahun Penjualan 
2009 Rp 620.690.165,00 
2010 Rp 750.834.544,00 
2011 Rp 825.810.000,00 

Sumber data: PT Tri Surya Lawang, 2012 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2009 sampai 

2011 menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas kemampuan perusahaan 

daam menghasilkan penjualan, dimana peningkatan tertinggi selama tiga tahun 

tersebut yaitu pada tahun 2010 yaitu mencapai  Rp 750.834.544,00 atau 

sebesar 20,96%. Namun demikian dalam aktivitas operasional perusahaan 

selama tahun 2009 sampai 2011 perusahaan belum mampu memenuhi 

permintaan produk, kondisi tersebut dapat dibuktikan dari data permintaan dan 

realisasi penjualan yang secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2 PT Tri Surya Lawang  Permintaan dan Realisasi Penjualan Biji plastik 
(Dalam kg) 

Tahun Permintaan Realisasi Tidak Terealisasi 
2009 631.000 540.086 90.914 
2010 675.000 620.598 54.402 
2011 1.005.000 918.574 86.426 

Sumber data: PT Tri Surya Lawang, 2012    
 

Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui bahwa permintaan dari tahun 

2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan tetapi perusahaan belum 

mampu memenuhi permintaan tersebut. Hal ini karena kekurangan mesin 

produksi. Mesin giling dengan kapasitas 250 kg/jam dan listrik 220 volt, 1400 

watt, dengan adanya kekurangan mesin tersebut maka dengan sendirinya 
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kapasitas produksi yang dihasilkan oleh perusahaan belum secara maksimal 

dan akhirnya tidak mampu memenuhi permintaan produk. Kenyataan tersebut 

perlu menjadi kajian bagi perusahaan tentang pentingnya dan kelayakan 

dilakukan penambahan mesin produksi dalam upaya peningkatan volume 

produksi. Kondisi tersebut secara langsung akan memberikan dukungan dalam 

upaya pencapaian tujuan yaitu dengan melakukan kegiatan investasi 

penambahan mesin produksi. 

Pada dasarnya kegiatan investasi merupakan pengikatan sumber ekonomi 

dalam jangka waktu yang panjang dan akan dialokasikan untuk memperoleh 

laba di masa yang akan datang, oleh karena itu investasi harus didukung oleh 

sejumlah dana dan mengandung resiko tinggi. Selain keterikatan dana tersebut 

memakan waktu yang panjang, pimpinan perusahaan perlu melakukan 

pertimbangan yang cermat atas rencana investasi agar dalam pelaksanaanya 

tidak terjadi kesalahan yang fatal. 

Investasi aktiva tetap sebagaimana lazimnya diperlukan sejumlah 

pendanaan dan tentunya tidak dapat kembali dalam jangka waktu yang kurang 

dari setahun melainkan membutuhkan waktu yang panjang. Kenyataan tersebut 

manajer harus dapat mempersiapkan rencana jangka panjang tersebut.  

Persiapan jangka panjang dapat dilakukan dengan memakai teori penganggaran 

modal (capital budgeting) yang berfungsi sebagai alat perencana dan 

pengendali modal, biaya serta sebagai alat dasar analisis. 
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Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian: “ Penganggaran Modal Atas Rencana Penambahan Kapasitas 

Mesin Penggiling   Pada PT Tri Surya Plastik Lawang ” 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut diatas dan latar belakang masalahnya, maka 

peneliti mengambil pokok permasalahan: “Apakah rencana perusahaan 

melakukan investasi perluasan aktiva tetap yang berupa mesin penggiling layak 

untuk dijalankan atau tidak?”. 

 
C.   Pembatasan  Masalah 

Dalam penelitian ini difokuskan atas rencana penambahan kapasitas 

mesin penggiling yang ditinjau khususnya dari segi aspek keuangan. 

 

D.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui rencana penganggaran modal atas rencana 

penambahan kapasitas mesin penggiling  tersebut layak atau tidak untuk 

dilaksanakan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Tri Surya Plastik Lawang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam usaha untuk melakukan penambahan investasi 

aktiva tetap perusahaan dalam hal ini pembelian mesin  giling. 
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b. Bagi Kreditor  PT Tri Surya Plastik Lawang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada kreditor dalam melakuan investasi di perusahaan, sehingga 

tidak merugikan pada masa yang akan datang. 

c. Bagi Peneliti Selajutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pertimbangan dalam kajian bidang atau topik yang sama. 

 


