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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan dalam aktivitasnya selalu berusaha untuk memaksimalkan 

potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka mempermudah pencapaian 

tujuan perusahaaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah 

ditetapkan. Salah satu faktor yang dapat menghambat usaha pencapaian tujuan 

tersebut yaitu ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan 

konsumen akan produk. Apabila terjadi ketidak sesuaian antara permintaan dan 

penawaran produk maka dengan sendirinya akan mengganggu aktivitas 

perusahaan secara keseluruhan. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan 

tersebut yaitu adanya ketidakmampuan perusahaan dalam memproduksi 

produk sesuai dengan permintaan yang terjadi. Kondisi tersebut terkait secara 

langsung dengan keterbatasan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Melihat perkembangan ekonomi yang tidak menentu yang ditandai 

dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sekarang ini berdampak 

secara langsung bagi setiap perusahaan untuk menjadi maju. Hal tersebut yang 

akan menuntut seorang pemilik perusahaan untuk memikirkan perkembangan 

usaha di masa yang akan datang dan mampu mengikuti kondisi perekonomian 

yang terjadi. 

Perusahaan yang ingin berkembang dalam usahanya harus mampu 

bersaing dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi  yang ada secara efektif 

dan efisien. Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan 

perencanaan secara tepat dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi yang 
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dimiliki oleh perusahaan, sehingga tidak terjadi pemborosan yang akan 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi 

pada perusahaan yang sedang mengalami perkembangan usahanya, kapasitas 

yang dimiliki tidak memungkinkan lagi untuk ditingkatkan guna memenuhi 

permintaan konsumen yang terus menerus meningkat. Keadaan seperti ini 

tentunya akan menjadi suatu pertimbangan bagi perusahaan agar kelangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang dapat terjamin. Jika perusahaan 

tidak dapat memenuhi permintaan konsumen yang potensial terhadap produk 

yang dihasilkan, maka risiko yang harus dihadapi perusahaan adalah pangsa 

pasar akan menyempit karena konsumen akan berpindah ke perusahaan lain. 

Usaha perusahaan agar terhindar dari kondisi tersebut yaitu dengan 

melakukan rencana perluasan usaha, langkah nyata yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yaitu dengan melakukan penambahan aktiva tetap dalam hal ini 

adalah penambahan jumlah mesin. Usaha tersebut dilakukan dalam rangka 

untuk meningkatkan output yang dihasilkan sehingga permintaan konsumen 

dapat terpenuhi. Pada sisi lain usaha penambahan aktiva tetap pada perusahaan 

tersebut dikarenakan adanya kesenjangan jumlah permintaan dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Melalui penambahan aktiva 

tetap tersebut maka perusahaan berharap agar jumlah permintaan yang terjadi 

dapat terpenuhi. Sebelum rencana perluasan usaha tersebut dilakukan, 

perusahaan harus mengevaluasi dulu rencana perluasan usaha yang akan 

dilakukan layak atau tidak dengan cara penambahan aktiva tetap tersebut. 

Pertimbangan yang digunakan perusahaan dan terkait secara langsung 

mengenai perluasan usaha tersebut harus dilakukan secara tepat, hal tersebut 
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dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan 

datang. 

PR Gudang Sorgum merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri rokok. Dalam aktivitasnya selama ini perusahaan 

mengalami permasalahan yaitu dengan belum mampunya perusahaan 

memenuhi jumlah permintaan rokok yang ada di pasaran. Adapun untuk 

membuktikan kondisi tersebut maka disajikan data mengenai perbandingan 

jumlah permintaan dengan realisasi produksi yang secara lengkap disajikan 

pada tabel di bawah: 

Tabel 1.1 
Kapasitas Penjualan dan Permintaan 

(Dalam Ball) 
Tahun  Permintaan Penjualan Selisih 
2005 55.094 54.301,71 792,29 
2006 54.180 53.281,17 898,83 
2007 56.410 55.014,86 1.395,14 
2008 57.105 55.965,10 1.139,90 
2009 58.640 57.817,01 822,99 

Sumber: PR Gudang Sorgum Malang 
 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa selama 

tahun 2005 sampai 2009 perusahaan belum mampu memenuhi jumlah 

permintaan atas produk. Apabila hal tersebut tidak dengan segera dilakukan 

langkah-langkah antisipasi maka dengan sendirinya akan menurunkan tingkat 

keuntungan perusahaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut 

yaitu kurangnya mesin yang digunakan dalam pelaksanaan proses operasional 

perusahaan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “Analisis Kelayakan Bisnis  Pada 

Pengembangan Usaha Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

diambil adalah apakah pengembangan usaha yang dilakukan oleh PR Gudang 

Sorgum Malang layak untuk dilaksanakan atau tidak? 

C. Batasan Masalah 

Analisis studi kelayakan pada penelitian ini hanya terfokus pada aspek 

keuangan perusahaan. Adapun pertimbangan yang digunakan yaitu dengan 

melakukan analisis terhadap aspek keuangan dapat diketahui apakah dengan 

melakukan penambahan mesin perusahaan dapat memperoleh manfaat atau 

keuntungan sehingga proyek tersebut layak untuk dilakukan. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan 

gambaran yang lebih jelas kepada Perusahaan Rokok Gudang Sorgum 

Malang bagaimana cara pengambilan keputusan tentang layak tidaknya 

perusahaan menambah mesin. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi Kreditur Perusahaan Rokok Gudang Sorgum Malang 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi bagi pemberi kredit (kreditur) dalam mengambil keputusan dan 

kebijakan invetasi pada perusahaan tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk bahan referensi yang bermanfaat, terutama bagi pihak-pihak yang 

mengadakan penelitian sejenis. 

 

 


