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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan suatu kegiatan perusahaan yang tujuannya 

menguntungkan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Investasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan perluasan 

usaha (expansion). Perluasan usaha dilakukan agar perusahaan dapat melayani 

pasar yang lebih luas sehingga dapat memenuhi permintaan yang akan 

berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan. 

Perusahaan yang akan melakukan investasi perlu memikirkan tentang 

beberapa aspek. Salah satu aspek tersebut adalah dana yang dibutuhkan untuk 

melakukan investasi. Informasi mengenai dana tersebut dapat diketahui setelah 

melakukan penganggaran modal. Penganggaran modal akan memberikan 

gambaran pada perusahaan mengenai kebutuhan dana, waktu pengembalian 

dan dari mana dana tersebut diperoleh. 

Antusias dari masyarakat akan kesehatan tidak lepas dari tingkat 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang baik. Tingkat kesejahteraan 

dan kualitas kehidupan masyarakat dapat dilihat berdasarkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah 

satu kabupaten yang memiliki IPM tinggi adalah kabupaten Mojokerto. 

Peningkatan IPM di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015, 2016 dan 2017 

berturut – turut yaitu sebesar 70,85, 71,38 dan 72,36. (sumber: 
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www.jatim.bps.go.id). Peningkatan IPM tidak terlepas dari tingkat kesehatan, 

tingkat pendidikan, pendapatan dan daya beli masyarakat.  

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan juga dapat 

dilihat dari meningkatnya prosentase jumlah Pengguna BPJS. Data yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menunjukkan, pada 

tahun 2015 prosentase Pengguna BPJS di kabupaten Mojokerto sebesar 45,24 

% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut dan pada tahun 2016 meningkat 

menjadi 55,58 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun potensi 

permintaan akan pelayanan kesehatan dapat diperkirakan mengalami 

peningkatan.  

Sarana dan prasarana kesehatan adalah hal yang berkaitan untuk 

menunjang kesehatan dari individu. Sarana kesehatan di Kabupaten Mojokerto 

untuk jumlah Rumah Sakit pada tahun 2017 berjumlah 11 unit, Klinik 

berjumlah 48 unit dan Puskesmas yang berjumlah 27 unit. Jumlah penduduk 

pada tahun 2016 sebesar 1.090.075  jiwa dan meningkat pada tahun 2017 

sebesar 1.099.507 jiwa. (www.jatim.bps.go.id).   

Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan standar sarana 

pelayanan kesehatan yaitu minimal 1 unit sarana kesehatan per < 10.000 orang 

(Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

No.534/KPTS/M/2001). Apabila dihitung minimal sarana dan prasarana 

kesehatan yang tersedia seharusnya berjumlah 109 unit.  

PT Candra Buana Citra adalah perusahaan supplier yang berada di kota 

Surabaya Jawa Timur. PT Candra Buana Citra dapat dikatakan sebagai 

http://www.jatim.bps.go.id/
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perusahaan baru karena baru beroperasi selama 4 tahun sejak tahun 2014. Awal 

berdirinya perusahaan berfokus sebagai pemasok alat-alat kesehatan yang akan 

dijual pada rumah sakit, klinik, laboratorium dan perusahaan yang 

membutuhkan alat-alat kesehatan tersebut. 

Layaknya perusahaan lain yang memiliki tujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang besar maka PT Candra Buana Citra memperluas bidangnya 

dengan bekerjasama dengan dua rumah sakit yang ada di kota Mojokerto dan 

kabupaten Mojokerto. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu menjadi 

pemasok tetap dan pengelola di laboratorium rumah sakit tersebut. Rumah sakit 

tersebut adalah RS Mutiara Hati dan RS Kamar Medika.  

PT Candra Buana Citra sering melakukan kegiatan sosial seperti Check 

up gratis yang dilakukan di event – event seperti pada kegiatan car free day. 

Bentuk pelayanan yang diberikan seperti pemeriksaan gula darah, kolestrol dan 

asam urat pada masyarakat yang mengikuti kegiatan car free day. Kegiatan 

sosial tersebut biasa dilakukan PT Candra Buana Citra setiap satu bulan atau 

dua bulan sekali.  Selama 4 tahun beroperasi PT Candra Buana Citra 

mengalami peningkatan pada pendapatan. Peningkatan pendapatan perusahaan 

selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1. 1 Pendapatan PT Candra Buana Citra 2014 - 2017 

Tahun Pendapatan Perusahaan (Rp) 

2014 1.742.411.962 

2015 2.150.830.196  

 

2016 

 

2017 

2.183.634.480 

 

2.303.675.170 

Sumber : Laporan Keuangan PT Candra Buana Citra, 2017 
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Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan pendapatan perusahaan dari 4 

tahun terakhir. Potensi bisnis pada bidang kesehatan memiliki prospek yang 

bagus, sehingga membuat peningkatan pendapatan perusahaan. Peningkatan 

pendapatan tersebut disebabkan oleh berbagi faktor salah satunya yaitu 

antusias masyarakat yang tinggi dalam menjaga dan memperoleh kesehatan 

dengan memeriksakan kesehatan pada sarana kesehatan. 

Permintaan pemeriksaan yang terus mengalami peningkatan harus 

diimbangi dengan pelayanan yang mampu memenuhinya. Berdasarkan IPM 

masyarakat dan jumlah penduduk yang terus meningkat di Kabupaten 

Mojokerto tidak sebanding dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang 

dimiliki wilayah tersebut. Hal itu membuat perusahaan memutuskan 

melakukan perluasan usaha, selain untuk memenuhi permintaan, perluasan 

usaha dapat memperluas cakupan pelayanan kesehatan PT Canda Buana Citra 

di Kabupaten Mojokerto. 

Peningkatan pada perekonomian akan berdampak pada tingkat 

kesehatan masyarakat. Hal tersebut akan membuat masyarakat sadar akan 

kesehatannya dan memiliki kemampuan untuk menjangkau sarana kesehatan.. 

Hal itu merupakan peluang untuk berinvestasi mendirikan atau membuka 

sarana dan prasarana kesehatan baru.  

Rencana perusahaan berinvestasi pada bidang kesehatan yaitu 

pembukaan laboratorium memiliki beberapa alasan. Alasan pertama, dilihat 

dari bidang usaha PT Candra Buana Citra adalah supplier alat – alat kesehatan 

yang mana bidang kesehatan telah dikuasai, sehingga perusahaan memutuskan 
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untuk masuk ke bidang yang sama. Kedua, perusahaan memiliki pengalaman 

dalam mengelola laboratorium dari rumah sakit yang ada di Kota dan 

kabupaten Mojokerto sebelumnya, sehingga pengetahuan perusahaan akan 

operasional laboratorium lebih banyak, dimana kemampuan tersebut dapat 

membantu perusahaan untuk mengelola laboratorium baru dengan baik. 

Sebelum melakukan perluasan usaha perlu adanya suatu kajian tentang 

rencana dari usaha tersebut. Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:7) dilakukannya 

studi kelayakan bisnis akan dapat memberikan gambaran apakah usaha atau 

bisnis yang diteliti layak atau tidak untuk dijalankan. Studi kelayakan bisnis 

juga dapat memudahkan dalam pembuatan rencana dan pengawasan usaha. 

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan Investasi 

Pembukaan Laboratorium Kesehatan pada PT Candra Buana Citra di 

Kabupaten Mojokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu : “Apakah rencana investasi pembukaan Laboratorium 

Kesehatan di Kabupaten Mojokerto layak dilaksanakan?” 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian berfokus pada lima pelayanan yang diberikan oleh PT Candra 

Buana Citra yaitu Cek Darah, Medical Check Up Karyawan, Medical Check 
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Up Kesehatan, Medical Check Up Dasar dan Medical Check Up Pra-Nikah. 

Kelima jenis pelayanan tersebut dianalis  dalam enam aspek yaitu aspek 

keuangan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek 

manajemen dan organisasi , aspek hukum dan aspek lingkungan.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kelayakan investasi rencana pembukaan Laboratorium 

Kesehatan di Kabupaten Mojokerto oleh PT Candra Buana Citra. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PT Candra Buana Citra Mojokerto 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi mengenai 

kelayakan pembukaan Laboratorium. Selain itu memudahkan dalam 

perencanaan keuangan dan pengendalian proyek investasi. 

b. Bagi Kreditur PT Candra Buana Citra 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam memberikan pinjaman pada perusahaan dalam 

rangka mengembangkan usaha. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.  


