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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi pada zaman sekarang sangatlah berkembang dengan pesat.

Inovasi-inovasi di bidang teknologi dirasa mampu merubah keadaan di seluruh

penjuru dunia. Hal yang awalnya sukar dibuat menjadi lebih mudah dan

praktis. Sebagai masyarakat yang hidup di era serba mudah ini tidak akan

mampu menghindari perkembangan teknologi serta harus mampu

menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada.

Perkembangan teknologi memang sangat gencar, namun tetap saja

masyarakat tidak bisa lepas dari produk olahan berbahan kertas. Produk olahan

berbahan kertas sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semua

kalangan, tanpa memandang status, ras, usia, dari anak kecil hingga orang tua

pun masih membutuhkan olahan produk berbahan kertas. Berdasarkan data

Kementrian Perindustrian, konsumsi kertas di Indonesia saat ini sekitar 32,6 kg

per kapita. Saat ini, kebutuhan kertas dunia sekitar 394 juta ton. Pertumbuhan

kebutuhan kertas dunia diperkirakan tumbuh rata-rata 2,1 persen per tahun

sehingga kebutuhan kertas dunia pada tahun 2020 mendatang diperkirakan

mencapai 490 juta ton (http://kemenperin.go.id/).

Perusahaan-perusahaan manapun pasti dihadapkan dengan situasi yang

mengharuskan perusahaan tersebut untuk berinvestasi. Suatu investasi

dikatakan menguntungkan jika investasi tersebut mampu membuat pemodal

menjadi lebih kaya. Keputusan investasi dalam hal ini sangat penting karena
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keputusan mengenai investasi memiliki jangka waktu yang panjang sehingga

pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan matang sebab memiliki

dampak terhadap jangka panjang juga. Keputusan investasi biasanya juga

dikaitkan dengan capital budgeting, yaitu proses perencanaan dan pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan pengeluran dana untuk jangka panjang dan

jangka waktu pengembaliannya lebih dari setahun.

Mojokerto merupakan salah satu kota yang banyak memiliki

perusahaan kertas di Provinsi Jawa Timur. Data perusahaan kertas di

Mojokerto dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Kertas di Mojokerto
No Nama Perusahaan Produk
1 PT Alpha Akasia Tempat telur dari kertas
2 Amin Sandra Kertas rokok
3 Baruna Mandiri Tas lipat dari kertas
4 PT Gunsar Jaya Tas lipat dari kertas
5 PT Hopax Enterprise Indonesia Bahan kimia untuk kertas
6 Industri Kertas Kartu Karen Penjilidan buku
7 PT International Design Packing Kantong kertas
8 PT Jayantara Sakti Kertas sol sepatu
9 CV Mandiri Putra Tas kertas
10 Nurbani Kertas rokok
11 PT Pakerin Kertas

12 PT Lavilla Creative
Shopping bag, double folio, origami,
kertas kado

13 Samsuri Tas kertas
14 UD Wahyu Kertas tatakan telur

Sumber: www.alamatdijatim.blogspot.com

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diperoleh informasi bahwa PT Lavilla

Creative merupakan satu-satunya perusahaan kertas yang memproduksi hasil

olahan kertas paling banyak diantara perusahaan lainnya yang sejenis.

PT Lavilla Creative merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi

di bidang industri kertas yang berada di Desa Modongan Kabupaten Mojokerto
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Jawa Timur. Perusahaan saat ini berfokus pada produksi pembuatan origami,

kertas kado, folio, dan shopping bag. PT Lavilla Creative telah memproduksi

produknya sesuai dengan PO yang diterima dari induk perusahaan, yaitu PT

Tjiwi Kimia,Tbk. Data penjualan PT Lavilla Creative Mojokerto dapat dilihat

pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Penjualan Produk PT Lavilla Creative Mojokerto Tahun 2012-2016

Tahun
Kertas Kado Origami Shopping Bag Double Folio

(box) (box) (pcs) (pcs)
2012 156.975 102.534 2.926.950 3.341.100
2013 157.815 104.673 2.964.000 3.354.420
2014 160.335 104.673 2.981.550 3.414.360
2015 163.275 106.398 3.006.900 3.458.760
2016 164.325 108.951 3.164.850 3.932.160

Sumber: PT Lavilla Creative Mojokerto, 2017

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa penjualan tiap produk setiap tahunnya

mengalami peningkatan meskipun untuk produk origami pada tahun 2013 tidak

mengalami penaikan atau penurunan yang artinya produksinya sesuai dengan

tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan pun tidak terlalu signifikan, ada

yang kenaikannya standar dalam arti biasa-biasa saja dan ada yang

kenaikannya lumayan tinggi.

PT Lavilla Creative sendiri saat ini telah memiliki 10 mesin untuk

produksi ke empat produk tersebut. Mesin-mesin tersebut antara lain mesin

potong, mesin stitching semi auto, dan mesin stitching single head yang

masing-masing berjumlah 2 unit. Selanjutnya ada mesin wrapping, mesin

stitching double head, mesin press, dan mesin forming yang mana masing-

masing berjumlah 1 unit.
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Seiring dengan berjalannya waktu, PT Lavilla Creative ingin

memperluas usahanya dengan melakukan penambahan produksi pembuatan

buku hard cover. Buku hard cover biasanya digunakan oleh para pekerja

kantor atau siapapun yang membutuhkan untuk membuat pembukuan.

Penambahan produksi tentu juga membutuhkan penambahan mesin yang mana

ini merupakan bentuk dari perluasan usaha. Perusahaan tersebut berencana

akan membeli satu paket mesin (mesin cetak exercise book, mesin folding,

mesin sewing) untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

Rencana pembelian satu paket mesin merupakan bentuk rencana

investasi pada aktiva tetap. Dana yang dibutuhkan untuk membeli aktiva tetap

yang baru tentu tidak sedikit dan jangka waktu pengembaliannya pun juga

memakan waktu yang cukup lama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan

perlu dihindari, sehingga perusahaan perlu melakukan sebuah analisis untuk

menilai layak atau tidaknya suatu investasi pada aktiva tetap yang akan

dijalankan.

Teknik perhitungan capital budgeting dapat dilakukan untuk analisis

proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang berkaitan dengan

investasi aktiva tetap. Teknik capital budgeting sangat dibutuhkan dalam

penilaian investasi untuk menghindari kesalahan di dalam pengambilan

keputusan yang bisa merugikan perusahaan. Terdapat beberapa teknik di dalam

analisis capital budgeting untuk menilai apakah suatu rencana investasi aktiva

tetap itu ditolak atau diterima.
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Dari uraian di atas serta fenomena yang ada pada perusahaan, maka

peneliti mengambil judul “Analisis Investasi atas Penambahan Mesin Baru

pada PT Lavilla Creative Mojokerto”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan

masalah yang dikemukakan adalah “Apakah penambahan mesin baru pada PT

Lavilla Creative Mojokerto layak untuk dilaksanakan ?”.

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini pada penilaian rencana investasi aktiva tetap

berupa penambahan satu paket mesin yang terdiri dari 3 mesin (mesin cetak

exercise book, mesin folding, dan  mesin sewing) yang dinilai dari aspek

keuangan dengan menggunakan teknik perhitungan capital budgeting,

menggunakan data laporan laba rugi dan neraca pada tahun 2012 – 2016.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kelayakan investasi penambahan

mesin baru pada PT Lavilla Creative Mojokerto.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Manajemen PT Lavilla Creative Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan rencana investasi pada penambahan mesin baru.

b. Bagi Kreditur PT Lavilla Creative Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk pemberian dana

kredit ke perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

penambahan mesin baru pada perusahaan yang merupakan investasi

aktiva tetap untuk jangka panjang.


