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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan 

dunia usaha, telah menuntut perlu adanya penilaian sejauh mana 

kegiatan/kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat (benefit) bila suatu 

usaha dijalankan atau dikembangkan. Pengambilan keputusan investasi untuk 

mengembangkan suatu usaha lama maupun mendirikan usaha baru membutuhkan 

dasar studi kelayakan untuk mendapatkan hasil (output) yang maksimal dan 

mengurangi resiko kegagalan yang mungkin terjadi.   

Penelitian ini dilaksanakan di  UD. Sumber Rejeki, yaitu sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang  pengolahan padi menjadi beras (Penggilingan  

padi). UD. Sumber Rejeki adalah salah satu penggilingan padi dengan kapasitas 

produksi rata-rata 5 ton beras per hari, yang ada di desa Bulurejo Kec. Rengel 

Kabupaten Tuban dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 23 orang. Penggilingan 

padi (Rice Milling Unit) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem 

agribisnis padi. Penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi, 

paska panen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras. Sehingga dituntut untuk 

dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan beras, baik dari segi kuantitas 

maupun  kualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

UD. Sumber Rejeki dengan kapasitas produksi ± 5 ton beras per hari, 

Dalam proses produksinya UD. Sumber Rejeki sering terjadi permasalahan pada 
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masalah material handling. Sebagai contoh proses pemecahan kulit sering terjadi 

keterlambatan material gabah karena proses material handling dilakukan dengan 

menggunakan bak plastic sebagai alat material handling. Begitu pula pada proses 

pengayakan dan pemutihan (pollisher), pada proses ini material handling masih 

dilakukan secara manual dengan menggunakan bak plastic sebagai alat material 

handling.  Disamping masalah material handling, perusahaan merasa kurang 

efektif dan efisien pada proses penjemuran gabah, Terlalu banya tenaga kerja 

yang digunakan pada proses penjemuran membuat perusahaan ingin 

menginvestasikan mesin oven gabah. Dengan prospek pengembangan usaha yang 

cukup baik untuk meningkatkan kapasitas usahanya, karena jumlah permintaan 

beras di daerah Kab. Tuban dan sekitarnya meningkat yang disebabkan karena 

jumlah popolasi penduduk yang semakin meningkat. Akibatnya diperlukan 

peningkatan kapasitas penggilingan padi di Kab. Tuban.  Sehingga, dengan 

kapasitas rata-rata giling UD. Sumber Rejeki dengan kapasitas produksi giling  ± 

5 ton tidak dapat memenuhi kebutuhan beras di daerah tersebut. 

Dari permasalahan tersebut, apabila perusahaan tidak mempunyai rencana 

pengembangan usaha, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk 

menambah keuntungan yang sangat besar dan tidak mendapatkan pelanggan. 

Dengan jumlah dan kapasitas yang ada, pihak UD. Sumber Rejeki tidak dapat 

memenuhi permintaan konsumen yang meningkat, maka direncanakan melakukan 

pengembangan usaha agar memaksimalkan pelayanan sehingga permintaan dapat 

terpenuhi dan memperoleh pendapatan yang optimal. Dalam rencana investasi 

pengembangan usahadiperlukan suatu studi analisa kelayakan mengenai rencana 
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tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Karena pengembangan usaha 

memerlukan dana yang besar dan dampaknya bersifat jangka panjang, maka 

sebelum dilaksanakan perlu dievaluasi terlebih dahulu sehingga nantinya tidak 

menimbulkan permasalahan yang merugikan UD. Sumber Rejeki. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: Apakah rencana pengembangan usaha layak 

dilaksanakan bila ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis, dan aspek finansial?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasrkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk memeproleh analisa kelayakan rencana investasi pengembangan 

usaha yang berdasarkan dengan analisa Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Profitability Index dan Payback Periode (PP) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan dan peneliti adalah dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada dalam perusahaan, terutama dalam menentukan layak tidaknya rencana 

pengembangan usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi 

permintaan konsumen 
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1.5 Batasan Masalah  

Untuk membatasi masalah agar masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini tidak menyimpang dan meluas, maka batasan masalah yang akan 

dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Analisa kelayakan yang digunakan dalam pemecahan masalah tersebut 

meliputi aspek pemasaran, aspek teknis dan aspek finansial 

2. Perhitungan kelayakan tersebut dengan NPV, IRR, PI, dan Payback 

Period 

 

 

 

 


