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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan pasti mempunyai investasi, baik berupa investasi

jangka panjang maupun jangka pendek. Investasi tersebut digunakan

untuk kelangsungan hidup perusahaan agar nantinya diharapkan dapat

memperlancar usaha. Investasi jangka panjang dapat berupa aset

tetap,jangka pendek berupa aset lancar. Aset tetap dalam perusahaan

biasanya berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin.

Keberadaan aset atau aktiva tetap dalam suatu perusahaan

khususnya mesin produksi, menjadi salah satu fasilitas pendukung yang

sangat penting. Tanpa tersedianya mesin maka proses produksi dapat

terhambat dan hal tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup

perusahaan yang bersangkutan. Keputusan untuk membeli aktiva tetap ini

tidak secara sembarangan dilakukan pengusaha tapi harus dihitung secara

matang, agar keputusan yang diambil sesuai kebutuhan dan dapat bernilai

lebih bagi usaha yang dijalankan.

Pemakaian mesin yang terus-menerus mengakibatkan turunnya

kinerja dan penurunan kapasitas produksi. Perusahaan harus membuat

keputusan apakah mesin terus dijalankan dengan berbagai perawatan

ataukah membeli aset tetap berupa mesin baru. Pembelian aset tetap ini

merupakan salah satu investasi besar, karena modal yang dikeluarkan
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sangat banyak serta ditambah lagi perusahaan tidak tahu modalnya

kembali dalam jangka waktu berapa lama.

Begitu juga dengan perusahaan pupuk yang ada di Indonesia

memerlukan berbagai mesin untuk proses produksinya. Produksi pupuk

dapat dibagi menjadi 2 yaitu, pupuk organik dan anorganik. Pupuk

anorganik merupakan pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan

atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk

yang tersebar diberbagai daerah.

Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati,

kotoran hewan atau bagian hewan dan limbah organik lainnya yang telah

melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya

dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan

kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik,

kimia dan biologi tanah. (Peraturan Menteri Pertanian RI

No.130/Permentan/Sr.130/11/2014. Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran

Tertinggi (Het)  Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun

Anggaran 2015 Pasal 1:1,2).

Pupuk organik merupakan pupuk yang dipakai sebagian

masyarakat karena ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi unsur yang

terkandung pada tanaman dan tidak menganggu bagi kesehatan. Hal ini

yang menjadikan pupuk organik dicari oleh para petani karena masyarakat

semakin sadar dalam menjaga tubuh, cenderung akan memilih sayuran

atau buah-buahan segar yang bebas dari bahan kimia.



3

Kebutuhan akan pupuk sangatlah banyak pada sektor pertanian dan

perkebunan, tapi para produsen hampir belum bisa mencukupi kebutuhan

para petani secara merata. Hal ini mengakibatkan banyak ditemui suatu

daerah yang kesulitan mencari atau membeli pupuk, menyebabkan harga

yang ditawarkan akan naik. Disamping itu tidak banyak produsen yang

memproduksi pupuk. Inilah data produksi pupuk se Indonesia.

Tabel 1.1 : Produksi Pupuk pada tahun 2010-2015
YEAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fertilizer
Production

Ton/Year Ton/Year Ton/Year Ton/Year Ton/Year Ton/Year

1. Urea 6.721.947 6.743.422 6.907.237 6.698.349 6.742.366 6.917.372

2. Fosfat/SP-
36

636.207 441.223 521.486 517.757 400.508 281.579

3. ZA/AS 792.917 816.377 812.123 827.225 816.001 694.570

4. NPK 1.853.172 2.213.491 2.893.868 2.528.347 2.715.098 3.001.087

5. ZK
(K2SO4)

8.662 2.954 8.447 8.440 8.326 7.842

6. Organik 260.705 341.476 761.657 787.516 580.120 748.773

Sumber : Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia

Data diatas menunjukkan produksi pupuk organik naik, tapi

ditahun 2014 mengalami penurunan. Walaupun data tahun 2014

menunjukkan angka penurunan produksi tapi masih saja banyak petani

yang kesulitan mencari pupuk untuk tanamanya, dan didukung

pendistribusian yang kurang merata. Tahun 2015 produksi pupuk organik

mengalami peningkatan kembali yang artinya kebutuhan dan permintaan

konsumen kembali naik.

Perusahaan tentunya mempunyai mesin yang akan memproduksi

pupuk dengan efektif, tetapi jika lihat dari penjualan yang meningkat perlu

penambahan kapasitas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini
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perlunya penambahan mesin untuk mencapai kapasitas yang diinginkan

dan kebutuhan masyarakat akan pupuk organik dapat terpenuhi.

PT. Tiara Kurnia merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk

organik dan mitra kerja outsourcing dari PT. Petrokimia Gresik. Pupuk

yang diproduksi di PT. Tiara Kurnia ini adalah produk pupuk Petroganik

yang berfokus melayani permintaan dari PT. Petrokimia Gresik tapi

disamping itu juga melayani permintaan dari luar perusahaan. Inilah data

penjualan yang diperoleh dari PT. Tiara Kurnia.

Tabel 1.2 Data Permintaan PT. Tiara Kurnia tahun 2011-2015
Tahun Permintaan Terealisasi Tidak Terealisasi

2011 4245 4245 -

2012 7500 7500 0

2013 9600 8600 1000

2014 10500 9100 1400

2015 12500 9400 3100
Sumber : PT. Tiara Kurnia

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2011-2015

permintaan pupuk organik mengalami kenaikan tapi pada tiga tahun

terakhir perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan karena keterbatasan

kapasitas produksi. Akibatnya pada tahun tersebut terdapat permintaan

yang tidak dapat dipenuhi atau tidak bisa terealisasi.

Tabel 1.3 Data Penjualan PT. Tiara Kurnia Malang tahun 2011-2015

Tahun Penjualan

2011 Rp   4.796.850.000

2012 Rp   8.475.000.000

2013 Rp   9.718.000.000

2014 Rp 10.283.000.000

2015 Rp 10.622.000.000
Sumber : PT. Tiara Kurnia Malang
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Tabel 1.3 merupakan data penjualan mulai tahun 2011-2015,

penjualan PT. Tiara Kurnia Malang dilihat dari tahun ke tahun mengalami

kenaikan hal ini diharapkan perusahaan tahun-tahun kedepan penjualan

terus meningkat. Terlebih lagi para investor mengharapkan perusahaan

menambah kapasitas mesin agar nantinya dapat memenuhi permintaan

yang ada.

Tabel 1.2 dan 1.3 menunjukkan baik permintaan maupun penjualan

sama-sama mengalami kenaikan, jadi kapasitas produksi perlu

ditambahkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, maka dari itu perlu

penambahan aktiva tetap yang berupa mesin dryer yang gunanya untuk

mengeringkan pupuk dengan cepat, untuk mewujudkan keinginan

perusahaan dan diharapkan produk yang akan dihasilkan nanti akan

diminati masyarakat luas. Berdasarkan  latar belakang diatas, maka dalam

penelitian ini penulis mengambil judul “Studi Kelayakan Penambahan

Mesin Dryer pada PT. Tiara Kurnia Malang”.

B. Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada

penelitian ini adalah : “Apakah penambahan mesin dryer oleh PT. Tiara

Kurnia Malang layak dilaksanakan?”
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C. Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian adalah aspek pasar, aspek teknis dan produksi

aspek manajemen organisasi dan aspek keuangan dengan teknik capital

budgeting pada periode pengamatan 2011-2015.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisis kelayakan PT. Tiara Kurnia Malang dalam melakukan

penambahan mesin dryer.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kebijakan yang

berhubungan dengan aktiva tetap pada masa yang akan datang.

2. Bagi Kreditur

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi kreditur dalam

pemberian kredit.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih

lanjut berkaitan dengan pembahasan.


