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Abstrak 
 

UD. Prima merupakan perusahaan industri plastik di Surabaya yang 

memproduksi berbagai perlengkapan listrik. UD. Prima saat ini memiliki 

permasalahan  berkenaan dengan salah satu mesin produksi yang sering 

bermasalah dan mengakibatkan proses produksi sering terhenti. Hal ini 

mengakibatkan kapasitas produksi tidak bisa maksimal. Penelitian ini bertujuan 

untuk memilih alternatif investasi bisnis yang akan dilakukan terhadap mesin 

yang sering bermasalah tersebut. Alternatif pemilihan investasi bisnis meliputi 

penggantian mesin lama dengan mesin baru, melakukan perbaikan mesin lama 

saja, penambahan mesin baru atau kombinasi perbaikan mesin lama dengan 

penambahan mesin baru.  Analisis akan dilihat berdasarkan perbandingan dari 

sisi aspek pasar, aspek teknis, dan aspek keuangan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik perusahaan dan 

observasi terhadap kondisi operasional serta kinerja perusahaan saat ini.  Data 

yang akan diolah berasal dari data operasional perusahan maupun laporan 

keuangan perusahaan berupa : kapasitas produksi, jenis mesin yang digunakan, 

umur ekonomis, tata letak mesin, biaya-biaya yang dikeluarkan, harga jual, 

harga pokok produksi, total penjualan dan arus kas bersih.  Hasil proyeksi 

penjualan masing-masing alternatif selama 7 tahun kedepan akan di analisa 

menggunakan pendekatan  Incremental Cost dengan menggunakan metode 

perhitungan Internal Rate of Return (IRR). Hasil simpulan dari penelitian 

menunjukkan bahwa alternatif yang paling sesuai untuk UD. Prima adalah 

melakukan perbaikan terhadap mesin lama yang bermasalah dan menambah satu 

mesin baru. Alternatif  ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan strategi 

perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan (Growth Oriented Strategy). 

 

Kata Kunci : Incremental Cost,  IRR, Net Cashflow, Keputusan Investasi 

 

 

I. PENDAHULUAN 

  

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

penggolongan industri, UD. Prima termasuk perusahaan home industry berskala menengah.  

UD.Prima bergerak dalam bidang pengolahan biji plastik menggunakan mesin injeksi yang 

kemudian diolah menjadi produk perlengkapan listrik biasanya disebut dengan t-dos.  

Saat ini UD. Prima menggunakan beberapa mesin injeksi yang digunakan untuk 

berproduksi, namun ada satu mesin yang merupakan mesin buatan lama yang sering 

mengalami gangguan. Sedangkan mesin yang lain yang merupakan mesin baru hampir 

tidak pernah mengalami gangguan, Kerusakan tersebut sangat merugikan karena berdampak 

pada penurunan kapasitas produksi, penurunan pencapaian target, dan juga mengakibatkan 

keterlambatan pengiriman barang. 

 Agar dapat bersaing, perusahaan diharapkan dapat berproduksi dengan efektif. 

Penggunaan teknologi yang modern dan lebih efisien juga diharapkan dapat meningkatkan 
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kualitas produksi yang dihasilkan. Hal inilah yang melatar belakangi adanya rencana 

investasi bisnis UD.Prima berupa alternatif penggantian, perbaikan, atau penambahan 

mesin baru, atau kombinasi perbaikan mesin lama dengan penambahan mesin baru. Hasil 

investasi bisnis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain: 

peningkatan dalam produktivitas, efisiensi pemakaian bahan baku, penghematan energi dan 

ketepatan waktu produksi. 

 Proyek investasi ini diperkirakan akan membutuhkan dana yang cukup besar, oleh 

karena itu keputusan harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan 

mencakup berbagai aspek sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan 

keuntungan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Menurut Assauri (2009:105) alasan 

suatu mesin perlu diganti karena adanya keuntungan potensial dari penggunaan mesin baru 

dalam bentuk efisiensi penggunaan bahan dan tenaga kerja yang lebih sedikit, sehingga 

harga pokok produk menjadi lebih rendah atau memberikan penghematan yang terbesar, 

kemajuan teknologi yang modern akan menyebabkan produk yang dihasilkan mesin baru 

ebih efisien. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam alternatif investasi bisnis 

yang akan dilakukan dan menginformasikan kepada pemilik perusahaan berbagai aspek dan 

perhitungan yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan pemilihan 

investasi bisnis berupa  perbaikan, penggantian, atau penambahan mesin produksi injeksi 

plastik pada UD. Prima Surabaya. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Studi Kelayakan Investasi 

 Proyek Investasi merupakan gabungan berbagai aktivitas yang memerlukan 

penggunaan sumber daya modal dengan harapan untuk memperoleh manfaat yang dapat 

berarti.  Suatu proyek investasi pada umumnya memerlukan  dana dan modal yang besar 

dan mempunyai jangka waktu umur ekonomis yang panjang. Oleh karena itu diperlukan 

studi kelayakan bisnis yang akan mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis 

yang dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. 

Investasi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yakni (1) investasi yang tidak dapat diukur 

labanya; (2) investasi yang tidak menghasilkan laba; (3) investasi yang dapat diukur 

labanya. Jenis investasi yang dapat diukur labanya digolongkan menjadi dua, yaitu investasi 

penggantian mesin atau peralatan dan investasi pengenalan proyek baru atau perluasan 

usaha.  (Kasmir dan Jakfar, 2012:7). 

 

2.2 Aspek-Aspek Studi Kelayakan 

 Menurut Ibrahim (2009:92) dalam menganalisa suatu strategi pemilihan investasi, 

pengkajian harus dilakukan dari berbagai macam aspek, minimal meliputi aspek-aspek :  

a. Aspek Pasar dan Pemasaran  

b. Aspek Teknis dan Teknologi  

c. Aspek Keuangan  

 Menurut Ibrahim (2009:93) Aspek pasar dan pemasaran adalah inti dari penyusunan 

studi kelayakan. Walaupun secara teknis telah menunjukkan hasil yang layak untuk 

dilaksanakan, tapi tidak ada artinya apabila tidak disertai dengan adanya pemasaran dari 

produk yang dihasilkan. Dalam uraian aspek pasar dan pemasaran, harus melingkupi 

peluang pasar, perkembangan pasar, penetapan pangsa pasar, dan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan di samping kebijaksanaan yang diperlukan. Salah satu metode pendekatan 

yang akan digunakan pada aspek pasar dan pemasaran adalah Analisa SWOT. 

 Aspek teknis dan teknologi dibahas setelah usaha/proyek tersebut dinilai layak dari 

aspek pemasaran. Apabila studi kelayakan bisnis yang disusun adalah dalam bidang usaha 

produksi atau kegiatan yang melakukan pengolahan, faktor utama yang dimuat dalam aspek 

teknis produksi adalah lokasi usaha/pabrik yang akan dikembangkan. Faktor-faktor yang 

perlu dijelaskan, antara lain dilihat dari segi bahan baku, keadaan operasional, penyediaan 



tenaga kerja, transportasi dan fasilitas tenaga listrik, serta penanganan limbah bila 

diperlukan. (Ibrahim, 2009:94). 

 Aspek keuangan digunakan oleh bisnis yang berorientasi keuntungan dalam 

membantu memutuskan untuk menjalankan sebuah ide bisnis jika hasil analisa tersebut 

menguntungkan secara finansial, sedangkan bisnis yang tidak berorientasi keuntungan 

memerlukan studi kelayakan pada aspek keuangan untuk menjawab pertanyaan apakah ide 

bisnis yang akan dijalankan dapat terus berjalan dalam upaya untuk menjalankan misi 

sosialnya melalui pendapatan yang diterimanya (Suliyanto, 2010:183).  

Beberapa metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sbb:  

1). Incremental Cost  

Menurut Mulyadi dalam Erawati(2011), Incremental cost merupakan tambahan 

biaya yang terjadi jika suatu alternatif berkaitan dengan perubahan volume kegiatan 

pilihan. Incremental cost merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan 

volume kegiatan. 

2). Internal Rate of Return (IRR) 

 Metode Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern. Pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung 

besarnyan rate of return yang sebenarnya.(Kasmir dan Jakfar, 2012:105) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut: 

 
  

2.3  Penelitian Terdahulu 

  Penelitian oleh Rachadian, et.al (2013) yang menganalisis kelayakan investasi 

penambahan mesin frais baru. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kelayakan investasi dengan menggunakan metode PP, NPV, dan PI. Hasil 

penelitian adalah dalam jangka waktu 10 tahun, alternatif penggantian komponen yang 

rusak masih lebih baik dibandingkan penambahan mesin frais baru. Namun, untuk investasi 

jangka panjang alternatif penambahan mesin frais baru lebih menarik. 

  Penelitian oleh Wibhawa (2013) yang menganalisis kelayakan  peningkatan 

kualitas dan kapasitas produksi meliputi aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis, dan 

aspek keuangan. Metode yang digunakan beragam, karena ditinjau dari beberapa aspek. 

Untuk aspek pasar dilakukan dengan berbagai analisis strategi pemasaran yaitu, SWOT 

(Strength Weakness, Opportunity and Threat), STPD (Segmentation, Targeting, 

Positioning, and Differentation) dan 4P (Product, Place, Price, and Promotion). Pada 

aspek teknis dilakukan analisis pemilihan mesin, lokasi atau tata letak mesin serta peralatan 

dan jumlah operator yang dibutuhkan. Sedangkan pada aspek keuangan menggunakan 

laporan keuangan sebagai bahan analisis kelayakan industri menggunakan metode 

pendekatan IRR, BEP, Analisis rasio dan Analisis Sensitifitas. Hasil dari berbagai analisis 

tersebut memberi simpulan bahwa investasi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas 

produksi sangat layak dilakukan.  

 Penelitian oleh Neto, et.al (2012) yang mengevaluasi keputusan pembelian 

kebutuhan proyek atas gangguan usaha yang disebabkan oleh rusaknya peralatan eksplorasi 

laut. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan investasi dengan 

menggunakan metode Net Present Value. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 

investasi yang terbaik adalah dengan memilih alternatif BIC (Business Insurance Clause). 

 Ketiga penelitian terdahulu ini akan menjadi bahan rujukan dalam evaluasi 

pemilihan alternatif untuk membandingkan kelayakan investasi yang lebih baik. 

Pendekatan analisis dalam penelitian ini juga akan menganalisa dari aspek pasar, aspek 

teknis dan aspek keuangan. Untuk aspek keuangan akan menggunakan metode incremental 

cost dan IRR. 



2.4  Kerangka Analisis 
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3.  METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk 

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel sesuai dengan 

keadaan atau apa adanya (Bungin, 2011:44). 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dari UD. Prima yang 

diteliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian, yang diantaranya adalah data dari 

laporan keuangan. 

  Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari beberapa metode 

yakni :  

1. Wawancara, yaitu metode pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang 

diperlukan oleh peneliti.  

2. Observasi, berupa pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan 

kunjungan langsung dan melihat kinerja perusahaan saat ini.  

 

3.2  Pengumpulan Data 

3.2.1. Pengumpulan Data Pada Aspek Pasar  
Peneliti melakukan pengumpulan data aspek pasar dengan melakukan wawancara 

langsung ke pemilik UD. Prima pada tanggal 18 oktober 2013 mengenai kondisi industri 

plastik dan potensi pasar saat ini dan 7 tahun mendatang khususnya di bidang perlengkapan 

/peralatan listrik. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengukur daya saing perusahaan 

terhadap kompetitor ditinjau dari Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and 

Threat)  

3.2.2. Pengumpulan Data Pada Aspek Teknis dan Teknologi 
Pengumpulan data aspek teknis dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan 

observasi langsung dengan pemilik UD. Prima pada tanggal 18 Oktober 2013. Data yang 

diperoleh dari wawancara berkenaan dengan kapasitas produksi, mesin yang digunakan, 

biaya perawatan mesin, umur ekonomis mesin, biaya perbaikan, dan teknologi mesin. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui rencana ruang dan tata letak mesin yang digunakan. 

3.2.2. Pengumpulan Data Pada Aspek Keuangan 

Pengumpulan data aspek keuangan ini didapatkan dengan melihat laporan keuangan 

perusahaan dan penjelasan detail dari kepala keuangan. Selain itu juga dilakukan 

wawancara langsung dengan pemilik UD. Prima  berkenaan dengan alternatif investasi 

bisnis yang akan dilakukan khususnya mengenai besarnya anggaran dan manfaat financial 

yang diharapkan. 

 

3.3  Validitas Data Penelitian 

 Menurut Endraswara (2009:224-225), terdapat beberapa cara dan tahapan dalam 

menguji validitas penelitian kualitatif yaitu:  

a. Checking data (Pemeriksaan)  
Peneliti kembali menunjukkan data yang telah tersusun kepada informan. Bila 

informan telah menyetujui dan sependapat dengan data yang telah tersusun, maka data 

tersebut dapat dinyatakan valid.  

b. Member Check dan Konsultasi ahli  
Peneliti menyerahkan data kepada ahli/ pakar untuk mendapatkan saran dan 

masukan yang diperlukan. 

 

 

 

 

  



4. HASIL PENELITIAN 

 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kriteria investasi yang dilihat pada aspek 

pasar, teknis, dan keuangan. 

 

4.1 Aspek Pasar 

Aspek-aspek pasar pada penelitian ini menggunakan analisis SWOT, dimana alat 

ukur ini untuk melihat strategi apa yang harus diterapkan oleh perusahaan yaitu : Strategi 

SO (Strength-Opportunity), Strategi WO (Weakness-Opportunity), Strategi ST (Strength-

Threats), dan Strategi WT (Weakness- Threats). 

Setelah perusahaan membuat strategi apa saja yang akan dilakukan, maka dapat 

dibuat proyeksi penjualan yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan setelah 

menerapkan strategi-strateginya, selain itu juga, proyeksi penjualan akan digunakan dalam 

perhitungan investasi yang dilakukan pada aspek keuangan. 

4.1.1 Analisis Market Share 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik UD.Prima yang sudah sangat 

berpengalaman dalam pemasaran alat listrik khususnya t-dos, bahwa distributor alat 

listrik di Surabaya yang menjual prosuk t-dos kurang lebih berjumlah 200 toko, dan 

UD.Prima hingga saat ini baru dapat memasok ke 34 toko, sehingga market share 

UD.Prima di Surabaya saat ini baru  mencapai 17%. Apabila UD.Prima mampu 

memproduksi t-dos dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah 

dibandingkan produk kompetitor, ada peluang yang sangat besar untuk dapat 

menambah market share tersebut. 

4.1.2 Analisis SWOT 

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal 

perusahaan. berikut ini merupakan SWOT perusahaan UD. Prima : 

1. Strength / Kekuatan  
Kekuatan yang dimiliki oleh UD. Prima antara lain :  

- Memiliki pelanggan tetap yang banyak.  

- Memiliki modal yang cukup.  

- Produk t-dos UD. Prima memiliki kualitas warna yang lebih baik.  

- Kualitas produk terjamin.  

- Harga jual produk kompetitif.  

2. Weakness  
Kelemahan yang dimiliki oleh UD. Prima antara lain :  

- Mesin produksi lama sering mengalami gangguan yang mengakibatkan produksi    

  tidak lancar.  

- Strategi pemasaran kurang optimal.  

- Mesin produksi lama tidak dapat memproduksi dengan cepat.  

3. Opportunity  
Peluang dari industri plastik yang merupakan faktor ekternal UD. Prima antara lain :  

- Pertumbuhan bisnis properti terus meningkat sehingga kebutuhan t-dos juga  

  meningkat, karena t-dos digunakan di setiap bangunan.  

- Jumlah perusahaan yang membuat produk serupa tidak cukup banyak.  

- Produk yang ditawarkan adalah produk umum yang selalu dibutuhkan masyarakat.  

- Semakin banyak produk yang menggunakan bahan dasar plastik, sehingga peluang 

usaha pengolahan biji plastik ini masih luas.  

4. Threat  
Ancaman dari sisi ekternal UD. Prima antara lain :  

- Banyaknya perusahaan yang mengimpor produk sejenis dari China yang memiliki     

  harga jauh lebih murah. 

- Terdapat kompetitor yang memiliki brand yang telah dipercaya dan memiliki 

strategi pemasaran yang baik, sehingga sulit untuk bersaing meskipun harga jual 

UD. Prima lebih murah.  



Selanjutnya data SWOT yang dimiliki tersebut akan ditabulasikan dan diberi 

pembobotan untuk mengetahui lokasi kuadran perusahaan dan menentukan strategi 

pemasaran yang sebaiknya dilakukan. Penentuan nilai bobot setiap kategori 

ditentukan oleh pemilik perusahaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki. Hasilnya akan ditampilkan dalam tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 1. Analisis SWOT 

 

No Keterangan Rating (1-4) Bobot (%) Nilai 

Strength 

1 Memiliki pelanggan tetap yang cukup banyak 3 20% 0,6 

2 Memiliki modal yang cukup 4 30% 1,2 

3 

Produk t-dos UD. Prima memiliki kualitas warna 

yang lebih baik 4 20% 0,8 

4 Kualitas produk terjamin 3 20% 0,6 

5 Harga jual produk kompetitif 3 10% 0,3 

  Jumlah     3,5 

Weakness 

1 

Mesin produksi lama sering mengalami gangguan 

yang mengakibatkan produksi tidak lancar. 3 40% 1,2 

2 Strategi pemasaran kurang optimal 2 20% 0,4 

3 

Mesin produksi lama tidak dapat memproduksi 

dengan cepat 4 40% 1,6 

  Jumlah     3,2 

Selisih total strength - total weakness = 3,5  - 3,2 =  0,3 

Opportunity 

1 

Pertumbuhan bisnis properti terus meningkat 

sehingga kebutuhan t-dos juga meningkat, karena t-

dos digunakan di setiap bangunan 4 30% 1,2 

2 

Jumlah perusahaan yang membuat produk serupa 

tidak cukup banyak 2 20% 0,4 

3 

Produk yang ditawarkan adalah produk umum yang 

selalu dibutuhkan  masyarakat 3 20% 0,6 

4 

semakin banyak produk yang menggunakan bahan 

dasar plastik, sehingga peluang usaha ini masih luas. 4 30% 1,2 

  Jumlah     3,4 

Threat 

1 

Banyaknya perusahaan yang mengimpor  produk 

sejenis dari China yang memiliki harga jauh lebih 

murah 4 60% 2,4 

2 

Terdapat kompetitor yang memiliki brand yang telah 

dipercaya dan memiliki strategi pemasaran yang baik, 

sehingga sulit untuk bersaing meskipun harga jual 

UD. Prima lebih murah 2 40% 0,8 

  Jumlah     3,2 

Selisih total strength - total weakness = 3,4  - 3,2 =  0,2 

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pemilik UD.Prima 

 

 

 

 

 



Selanjutnya hasil perhitungan Analisis SWOT tersebut di tempatkan dalam kuadran 

SWOT untuk mengetahui posisi dan strategi yang sebaiknya dilakukan perusahaan, 

seperti yang digambarkan dalam Gambar 1 berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Posisi Kuadran Analisis SWOT 

Sumber : Data olahan penulis 

 

Berdasarkan Gambar 1. diketahui bahwa perusahaan berada pada kuadran I yaitu SO 

sehingga yang dapat diterapkan pada kondisi ini adalah strategi yang berorientasi 

pada pertumbuhan (Growth Oriented strategy). 

Maka beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain:  

- Meningkatkan kapasitas produksi dengan melakukan penambahan mesin, 

sehubungan dengan peluang yang ada masih luas sehingga membutuhkan 

produk dalam jumlah banyak.  

- Meningkatkan kegiatan pemasaran dengan cara membentuk tim pemasaran 

yang disebar di beberapa kota selain Surabaya. 

- Menjalin relasi dengan membentuk agen-agen di beberapa kota dan 

meningkatkan jumlah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan maupun 

pengusaha properti yang melakukan pengambilan dalam jumlah banyak.  

- Meningkatkan kualitas produk agar konsumen/pelanggan tidak ragu dalam 

melakukan pembelian produk.  

- Meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap semua toko yang ada sehingga 

dapat meningkatkan loyalitas konsumen.  

 

Berdasarkan acuan strategi pemasaran yang berorientasi pada pertumbuhan, maka 

dibuatlah proyeksi tingkat penjualan masing-masing alternatif untuk 7 tahun kedepan 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Proyeksi Penjualan  

 

Jenis 

Penjualan 

 Tahun  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Penjualan 
(satuan) 

   
4.147.200  

   
4.561.920  

   
5.018.112  

   
5.519.923  

   
6.071.916  

   
6.679.107  

   
7.347.018  

   
8.081.720  

Penjualan 
(Packing) 

           
2.304  

           
2.534  

           
2.788  

           
3.067  

           
3.373  

           
3.711  

           
4.082  

           
4.490  

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pemilik UD.Prima 

 

Setelah strategi pemasaran yang berdasarkan Growth Oriented Strategy dijalankan, 

diharapkan perusahaan dapat mencapai penjualan sesuai dengan proyeksi penjualan 

yang telah dibuat dengan asumsi tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10% per 

tahunnya berdasarkan acuan pencapaian penjualan di tahun 2013. Pertumbuhan 10% 

didasarkan atas pengamatan dan pengalaman Pemilik UD.Prima dan 

mempertimbangkan faktor kompetisi dari kompetitor. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik perusahaan diketahui 

bahwa produksi maksimal dari alternatif 1 (Penggantian) adalah 6.480.000 unit / thn 



atau dengan penjualan maksimal 3600 karung / thn , alternatif 2 (Perbaikan) memiliki 

kapasitas produksi 5.184.000 unit / thn atau penjualan maksimal 2880 karung / thn, 

sedangkan alternatif 3 (Penambahan) memiliki kapasitas produksi maksimal 

11.664.000 unit / thn atau penjualan maksimal 6480 karung / thn , sehingga dari 

ketiga alternatif yang akan dipilih, hanya alternatif 3 (Penambahan) yang dapat 

berproduksi sesuai dengan proyeksi penjualan yang telah dibuat. 
 

4.2 Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek teknis pemilihan mesin akan dianalisa dari rencana ruang dan tata letak proses 

produksi, kapasitas produksi, harga mesin, biaya perbaikan mesin, pengoperasian, umur 

ekonomis mesin, dan biaya perawatan mesin. 

Setelah diketahui spesifikasi dari masing-masing alternatif, langkah selanjutnya 

adalah dengan melakukan penilaian yang disesuaikan terhadap kebutuhan perusahaan yang 

dinilai sendiri oleh pemilik perusahaan, selain itu juga dengan mengetahui spesifikasi dari 

masing-masing alternatif, dapat mempermudah proses perhitungan masing-masing 

alternatif di bagian keuangan. 

4.2.1 Analisa Ruang dan Tata Letak Mesin 

Berikut ini adalah kondisi ruangan produksi saat ini, dan rencana tata letak mesin 

lama maupun baru. 

 
 Gambar 1. Analisa Ruang Produksi dan Rencana Tata Letak Mesin 

Sumber : Observasi Penulis dan Perencanaan Pemilik UD.Prima 

 

Seperti yang dapat dilihat dari denah tata letak diatas, menjelaskan bahwa mesin 

nomor [1] adalah mesin yang saat ini sering bermasalah yang nantinya akan menjadi 

letak mesin baru bila dilakukan penggantian, sedangkan mesin nomor [2] adalah 

mesin lama yang hingga saat ini jarang mengalami masalah, dan mesin nomor [3] 

merupakan letak mesin baru apabila investasi yang dipilih adalah perbaikan mesin 

[1] dan penambahan mesin baru. 

4.2.2 Analisis Tiga Alternatif Investasi Bisnis 

Berikut ini adalah analisis teknis dari tiga alternatif yang dapat dipilih: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3. Analisis Aspek Teknis Tiga Alternatif Investasi Bisnis 

 

 
Sumber : Observasi Penulis dan Perencanaan Pemilik UD.Prima 

 

Selain itu, analisis juga dilakukan dari Aspek Teknologi sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Analisis Aspek Teknologis Tiga Alternatif Investasi Bisnis 

 

Aspek Teknologi Alternatif 

Penggantian 

Alternatif 

Perbaikan 

Alternatif 

Perbaikan + 

Penambahan 

Merek  Sound Fushiang Shin Sound + Fushiang 

Shin 

Tipe SE-160 - SE-160 

Kekuatan Injeksi 160 ton 100 ton 160 + 100 ton 

Negara Produsen Taiwan China Taiwan + China 

Biaya perawatan  Rp. 4.000.000 / 

thn 

Rp. 8.000.000 / 

thn 

Rp. 12.000.000 / 

thn 

Sumber : Observasi Penulis dan Perencanaan Pemilik UD.Prima 

 

Bila ditinjau dari Analisis Aspek Teknis dan Teknologi dari alternatif pemilihan 

mesin yang ditunjukkan dalam Tabel 3 dan Tabel 4, menjelaskan bahwa dengan 

melakukan pembelian mesin baru kapasitas produksi dari UD. Prima akan 

bertambah. Selain itu juga dengan adanya pergantian mesin baru biaya perawatan 

akan semakin rendah, hal ini mendukung perusahaan untuk dapat berproduksi lebih 

efektif.Sedangkan bila pertimbangan berdasarkan tingkat penilaian yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan, menyatakan bahwa alternatif #3 merupakan alternatif 

terbaik karena dapat memberikan hasil yang memenuhi kebutuhan perusahaan. 

 

4.3 Aspek Keuangan 

Data keuangan yang digunakan mengacu pada proyeksi penjualan di aspek pasar 

yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor Incremental cost yaitu penambahan 

biaya atau selisih keuntungan yang dibandingkan antara masing-masing alternatif dengan 

keadaan saat ini yang akan di analisis menggunakan metode Internal Rate of Return (IRR).  

Menurut Suliyanto (2010:195-214) Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk 

membantu menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari 

semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. 

Metode IRR digunakan karena lebih komprehensif bila dibandingkan dengan 

perhitungan lainnya seperti NPV, PP, PI karena hasil perhitungan IRR akan 

membandingkan tingkat suku bunga yang diasumsikan sama dengan saat ini yaitu 11,25% 

(BCA,Oktober 2013) dengan hasil dari investasi yang diperoleh dari perhitungan IRR. 



Sehingga dapat diketahui apakah investasi yang dilakukan akan menguntungkan atau tidak, 

apabila menguntungkan dapat diketahui juga berapa persen tingkat pengembaliannya, hasil 

dari IRR yang lebih besar dari suku bunga akan lebih menguntungkan. 

4.3.1 Analisa Anggaran Investasi dan Umur Ekonomis 

Informasi yang diberikan pemilik perusahaan atas ketiga alternatif yaitu :  

1. Menjual mesin injeksi plastik yang lama (mesin 1) dan membeli mesin injeksi plastik 

yang baru.  

- Perusahaan akan menjual mesin injeksi plastik (mesin 1) seharga Rp50.000.000 

dan membeli mesin injeksi plastik yang baru seharga Rp. 341.000.000 secara 

tunai. 

- Mesin injeksi plastik yang baru mempunyai umur ekonomis sampai 25 tahun 

dengan nilai residu Rp0 serta memiliki biaya perawatan ± Rp4.000.000 / tahun. 

Memiliki kapasitas produksi mencapai 6.480.000 biji / tahun atau 3.600 karung / 

tahun. 

- Total investasi setelah proses penjualan mesin lama dan pembelian mesin baru 

adalah sebesar Rp291.000.000 

2. Mempertahankan mesin [1] dan melakukan perbaikan untuk memperpanjang umur 

ekonomisnya.  

- Perusahaan akan mengeluarkan dana sebesar Rp20.000.000 untuk memperbaiki 

mesin injeksi plastik [1]. Dengan harapan setelah perbaikan mesin memiliki 

umur ekonomis sampai 7 tahun dengan nilai residu Rp 0 serta memiliki kapasitas 

produksi 5.184.000 biji/tahun atau 2.880 karung/tahun. 

- Biaya perawatan rutin atas mesin injeksi plastik ini sebesar Rp8.000.000 / tahun. 

- Total investasi untuk melakukan perbaikan adalah sebesar Rp20.000.000 

3. Memperbaiki mesin [1] dan melakukan melakukan pembelian mesin injeksi plastik 

yang baru.  

- Perusahaan akan membeli mesin injeksi plastik yang baru seharga 

Rp341.000.000 secara tunai. 

- Mesin injeksi plastik yang baru mempunyai umur ekonomis sampai 25 tahun 

dengan nilai residu Rp. 0 

- Kapasitas produksi mencapai 6.480.000 biji / tahun atau 3.600 karung / tahun. 

- Biaya perawatan ± Rp. 4.000.000 / tahun 

- Total investasi untuk melakukan perbaikan adalah sebesar Rp20.000.000 + Rp. 

341.000.000 = Rp. 361.000.000 

Berdasarkan acuan data diatas dan mempertimbangkan incremental cost dan IRR maka 

analisis Aspek Keuangan ketiga alternatif investasi bisnis ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4. Analisis Aspek Keuangan Alternatif #1 

 



 Tabel 5. Analisis Aspek Keuangan Alternatif #2 

 
 

Tabel 6. Analisis Aspek Keuangan Alternatif #3 

 
Berdasarkan perhitungan pada aspek keuangan menggunakan metode incremental 

cost dan IRR diketahui bahwa investasi yang paling menguntungkan adalah 

alternatif #2 karena memiliki tingkat IRR tertinggi.  

 

4.4 Pengambilan Keputusan Investasi 

Hasil analisa aspek pasar yaitu dengan menggunakan Analisis SWOT berdasarkan 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan, diketahui bahwa perusahaan 

harus menerapkan Growth oriented strategy yang menyarankan perusahaan harus 

melakukan pertumbuhan karena telah memiliki kekuatan di internal perusahaan. 

Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan 

penjualan.\ 

Analisa selanjutnya atas aspek teknis yang berguna untuk mengetahui secara jelas 

spesifikasi, kapasitas produksi, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing 

alternatif. Setelah informasi diperoleh, pemilik perusahaan mempertimbangkan untuk 

mengambil alternatif ketiga berupa perbaikan mesin [1] dan menambah mesin injeksi 

plastik baru. Alternatif ketiga merupakan alternatif terbaik karena dapat memberikan hasil 

yang memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Berdasarkan perhitungan pada aspek keuangan menggunakan metode incremental 

cost dan IRR diketahui bahwa investasi yang paling menguntungkan adalah alternatif kedua 

karena memiliki tingkat IRR tertinggi.. 

  



Untuk memudahkan Pemilik UD.Prima dalam mengambil keputusan perlu dilakukan 

pembobotan terhadap masing-masing aspek berdasarkan beberapa hal yang dinilai penting 

dan dibutuhkan oleh perusahaan. Pembobotan setiap aspek dan nilai yang diperoleh setiap 

alternatif informasi disajikan dalam tabel 7: 

 

Tabel 7.  Pembobotan Setiap Aspek Keputusan Investasi 

No Keterangan 

Rating  

(1-4) Bobot Nilai 

1 Aspek Pasar 

  Proyeksi Penjualan 4 40% 1,6 

  Strategi Pemasaran 4 60% 2,4 

  Jumlah 4 

2 Aspek Teknis dan Teknologi 

  Spesifikasi Mesin 3 30% 0,9 

  Kapasitas Produksi 4 50% 2,0 

  Biaya Pemeliharaan  3 20% 0,6 

  Jumlah 3,5 

3 Aspek Keuangan 

  Incremental Cost 3 50% 1,5 

  IRR 3 50% 1,5 

  Jumlah 3 

  

PENENTUAN RATING 

Nilai 1 = tidak prioritas dan tidak signifikan 

Nilai 2 = tidak prioritas tetapi signifikan 

Nilai 3 = Prioritas tetapi tidak signifikan 

Nilai 4 = Prioritas dan signifikan 
 
 

     Sumber : Hasil Wawancara dengan Pemilik UD.Prima 

 

Mengacu pada hasil perhitungan dan pembobotan pada Aspek Pasar, Aspek Teknis dan 

Teknologi dan Aspek Keuangan akhirnya Pemilik UD.Prima akhirnya memutuskan untuk 

melakukan alternatif investasi ketiga berupa perbaikan mesin lama [1] yang bermasalah dan 

menambah satu mesin injeksi plastik yang baru. 

 

5. DISKUSI 

 

Tabel 8.  Implikasi Manajerial atas Pilihan Investasi Bisnis 

No Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian 

1 
Produk merk "clipton" masih kurang 

dikenal masyarakat 

Lebih intensif melakukan strategi pemasaran agar 

produk merk "clipton" lebih dikenal masyarakat 

2 Pangsa pasar masih terbatas  
Memperluas jaringan pemasaran untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan penjualan 

3 

UD.Prima tidak dapat berproduksi secara 

optimal karena adanya masalah pada 

mesin produksi 

Dengan melakukan perbaikan dan penambahan mesin 

baru akan meningkatkan produksi secara lebih efektif 

dan efisien 

4 Kualitas produk sudah cukup baik 
Meningkatkan kualitas produk dengan pemanfaatan 

teknologi mesin baru yang lebih modern 

5 
Umur ekonomis mesin lama hanya 

tinggal 5 tahun 

Dengan melakukan perbaikan dan penambahan mesin 

baru umur ekonomis akan bertambah maksimal 25 

tahun 

Sumber : Data yang diolah penulis 

  



6. KESIMPULAN 

Untuk memilih alternatif  investasi yang terbaik untuk perusahaan UD. Prima, 

analisis dinilai berdasarkan perbandingan dari sisi aspek pasar, aspek teknis, dan aspek 

keuangan. Analisis aspek pasar dengan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan 

strategi perusahaan dan proyeksi penjualan beberapa tahun kedepan, aspek teknis untuk 

mengetahui spesifikasi, kapasitas produksi, biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan 

terhadap masing-masing alternatif yang ada dan aspek keuangan menggunakan proyeksi 

penjualan yang diperoleh dari aspek pasar dan dilengkapi dengan laporan keuangan yang 

diperoleh dari perusahaan yang dihitung menggunakan Incremental Cost lalu diolah 

menggunakan IRR.  

Ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan aspek keuangan, keputusan yang harus 

diambil oleh perusahaan adalah melakukan perbaikan terhadap mesin lama yang 

bermasalah dan melakukan penambahan satu mesin produksi baru karena sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan strategi pertumbuhan yang akan diterapkan perusahaan. 
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