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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya setiap perusahaan berupaya untuk memperoleh keuntungan 

yang optimal dari kegiatan, baik industri, perdagangan maupun jasa.Perusahaan 

juga harus mempunyai strategi dalam jangka pendek, menengah maupun panjang 

demi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan.Dalam jangka panjang 

perusahaan harus mampu meningkatkan dan memantapkan posisi usahanya di 

tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. 

Persaingan bisnis tidak hanya dihadapi oleh perusahaan besar saja tetapi 

juga perusahaan kecil seperti UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada di kota 

Sidoarjo. Persaingan terjadi sebagai akibat dari bertambahnya jumlah UKM dan 

sebagian besar dari UKM tersebut menghasilkan produk yang sama seperti 

krupuk. UKM “Sedulur Jaya” yang merupakan salah satu UKM di kota Sidoarjo 

yang tetap bertahan dalam dunia persaingan bisnis makanan di kota Sidoarjo 

tersebut. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bersaing dengan 

meningkatkan kualitas dari produknya.Salah satu produk buatan UKM “Sedulur 

Jaya” yang mengalami kenaikan permintaan konsumen adalah krupuk.Namun 

beberapa permintaan belum dapat dipenuhi karena keterbatasan produksi. Hal ini 

kemungkinan karena proses pembuatan krupuk selama ini dilakukan secara 
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manual (menggunakan tenaga tangan), keterbatasan  sumber daya manusia dan 

sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut UKM Sedulur Jaya seharusnya 

melakukan upaya untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, dalam hal ini 

perusahaan dihadapkan pada upaya perluasan usaha.Salah satu upaya perluasan 

usaha yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan produksinya 

misalnya dengan merencanakan untuk membeli mesin baru. Perencanaan 

pembelian mesin baru ini guna untuk meningkatkan kenaikan permintaan 

konsumen dalam hal produksi. 

Kemajuan teknologi dewasa ini banyak menghasilkan mesin-mesin 

produksi yang dapat menunjang dalam usaha untuk menghadapi perusahaan 

pesaing dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan pada masalah pembelanjaan 

yaitu bagaimana perusahaan menentukan investasi yang mengguntungkan dengan 

menggunakan dana yang tersedia. 

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak lepas dari problema-

problema yang dihadapi. Untuk itu perlu dicarikan pemecahannya agar masalah 

tersebut tidak menjadi semakin besar dan akan merugikan perusahaan. 

Perusahaan perlu untuk melakukan perencanaan yang matang dan 

perhitungan yang teliti serta mengevaluasi kelayakan rencana investasi yang akan 

dilakukan. Keputusan investasi merupakan yang sangat penting. Kesalahan dalam 

memilih suatu rencana investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi 
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perusahaan oleh karena itu harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dilakukan 

mengingat investasi memerlukan dana yang besar dan merupakan pengeluaran 

yang dilakukan pada saat sekarang, sedangkan manfaatnya baru akan diterima 

dimasa yang akan datang atau jangka waktu pengembalian dari dana investasi 

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum investasi dilaksanakan 

perlu adanya analisis untuk menilai kelayakan suatu investasi tersebut. 

Analisis terhadap kelayakan suatu investasi ditujukan untuk mengetahui 

apakah pendapatan atau laba diperoleh perusahaan mampu menutup investasi 

awal yang sudah ditanamkan, dimana hal ini akan tercapai apabila perusahaan 

mampu meminimkan biaya dan meningkatkan penjualan. Meningkatkan 

penjualan seiring dengan bertambahnya permintaan konsumen akan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Dengan adanya peningkatan permintaan, maka manajemen 

harus memperlihatkan kapasitas produksi dari mesin – mesin yang digunakan. 

Analisis terhadap studi kelayakan bisnis yaitu mencakup lima kriteria pokok 

yang dapat diuraikan sebagai berikut 1) Aspek Finansial, aspek ini memberikan 

penilaian atas kelayakan ditinjau dari aspek jumlah dana yang digunakan  

memberikan manfaat ekonomi. 2) Aspek ekonomi dan sosial, melakukan analisis 

terhadap dampak yang ditimbulkan mengenai keberadaan perusahaan sehingga 

memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat disekitar. 3) Aspek 

pasar dan pemasaran, melalui studi kelayakan karena studi ini akan merinci potensi 

penerimaan (arus kas masuk) selama usia ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai 
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penilaian terkait dengan penilaian investasi yang dilakukan. 4) Aspek teknis dan 

produksi, aspek ini digunakan untuk menentukan lokasi, tata letak alat produksi, 

bentuk bangunan (bertingkat atau tidak), kajian atas bahan dan sumbernya, desain 

produk, dan analisis biaya produksi sehingga tidak memberikan dampak negatif atas 

kegiatan operasional perusahaan. 5) Aspek hukum dapat digunakan sebagai jaminan 

bahwa aktivitas yang dilkukan perusahaan terkait dengan masalah ligitasi, 

kesepakatan, hokum industrial, perizinan, status perusahaan, tim manajemen, dan 

karyawan sehingga dapat memberikan dukungan terkait dengan upaya 

pengembangan usaha yang terkait. 

Adapun permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen. Hal ini disebabkan karena 

pengelolaan produk selama ini dilakukan secara manual (dengan menggunakan 

tangan), sementara tingkat permintaan terus meningkat, oleh karena itu 

perusahaan merencanakan membeli mesin. Hal ini dapat terlihat bahwa 

perusahaan mempunyai potensi yang baik untuk masa yang akan datang. 

Pembelian mesin tersebut didukung oleh data jumlah permintaan yang meningkat 

sebagaimana tercantum dalam table 1.1.  
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Tabel1.1: Data Permintaan Konsumen dan Realisasi Perusahaan 

tahun 2008 – 2012 

Tahun Produksi Realisasi Selisih 

2008 74400 56489 17911 

2009 82800 65400 17400 

2010 93629 75089 18540 

2011 104160 87500 16660 

2012 108000 95000 13000 

Sumber : Usaha Kecil Menengah Sedulur Jaya Sidoarjo, 2013 

Table 1.1 Prospek UKM Sedulur Jaya dari tahun 2008-2012 menunjukkan 

bahwa jumlah permintaan konsumen mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal 

ini dapat dilihat pada tahun 2008 bahwa jumlah permintaan konsumen 74400 

sedangkan perusahaan dapat merealisasikan sebesar 56489 dengan selisih yang 

didapat 17911. Dengan kondisi tersebut jika perusahaan dapat membuat 

keputusan investasi dengan melakukan pembelian mesin krupuk, maka 

kemungkinan pendapatan perusahaan dan permintaan konsumen akan dapat 

ditingkatkan lebaih baik lagi. 

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka penulis memilih 

judul : “Analisis Kelayakan Investasi Pembelian Mesin Krupuk pada Usaha 

Kecil Menengah Sedulur Jayadi kota Sidoarjo” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah : Apakah investasi 

pembelian mesin krupuk pada UKM Sedulur Jaya Sidoarjo layak dilakukan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan hanya pada evaluasi 

rencana pembelian mesin krupuk dengan melakukan pembahasan aspek 

pemasaran serta aspek keuangan. Pertimbangan yang digunakan yaitu  melalui 

analisis aspek pasar maka dapat diketahui sejauh mana produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan dapat diterima oleh pasar, selajutnya aspek keuangan digunakan 

untuk memberikan penilaian bahwa kegiatan investasi tidak merugikan. Data yang 

digunakan dalam analisis kedua aspek tersebut adalah data tahun 2008 – 2012. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah investasi pembelian mesin krupuk pada UKMSedulur Jaya layak 

dilakukan. 

 

 



7 
 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk : 

a. Perusahaan  

Membantu perusahaan untuk memberikan gambaran rencana 

investasi sebagai pertimbangan agar perusahaan dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam melakukan investasi. 

b. Kreditur 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi bagi pemberi kredit (debitur) dalam mengambil keputusan 

dan kebijakan investasi pada perusahaan tersebut.  

c. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan,kajian, referensi, informasi, dan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama 

 


