
IX. INVESTASI DAN EVALUASI EKONOMI

Suatu pabrik layak didirikan jika telah memenuhi beberapa syarat antara lain

safety-nya terjamin dan dapat mendatangkan profit. Investasi pabrik merupakan

dana atau modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah pabrik yang siap

beroperasi termasuk untuk start up dan modal kerja. Untuk mendirikan suatu

pabrik tidak hanya berorientasi pada perolehan profit, tapi juga berorientasi pada

pengembalian modal yang dapat diketahui dengan melakukan uji kelayakan

ekonomi pabrik.

Perhitungan evaluasi ekonomi meliputi :

1. Modal keseluruhan (Total Capital Investment)

 Modal tetap (Fixed Capital)

 Modal kerja (Working Capital)

2. Biaya produksi (Manufacturing Cost)

 Biaya produksi langsung (Direct Production  Cost)

 Biaya produksi tetap (Fixed Charges)

 Plant Overhead

3. Pengeluaran umum (General Expense)

4. Analisa pendapatan (Annual Cash Flow)

5. Analisa Kelayakan

 Profit Margin

 Percent Return On Investment (ROI)
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 Cash Flow Stage (Cummulative Cash Position and Capital Sink)

 Payback Period/Pay Out Time (POT)

 Discounted Cash Flow

 Break Even Point (BEP) dan Shut Down Point (SDP)

 Net Present Value (NPV)

Basis atau asumsi yang diambil dalam adalah :

1. Kapasitas produksi 40.000 ton/tahun

2. Pabrik beroperasi selama 330 hari/tahun

3. Usia ekonomi pabrik 10 tahun

4. Masa konstruksi pabrik selama 2 tahun. Konstruksi dilakukan mulai awal

tahun 2016 sampai akhir tahun 2017. Pabrik mulai beroperasi pada awal tahun

2018.

5. Nilai rongsokan (salvage value) sama dengan 0.

6. Nilai kurs $1 = Rp 9.455

7. Kapasitas produksi tahun pertama sebesar 70% dari kapasitas rancangan,

tahun kedua 90%, tahun ketiga dan seterusnya 100%.

8. Suku bunga pinjaman bank sebesar 15% untuk mata uang USD dan konstan

selama 10 tahun pabrik beroperasi.

9. Chemical Engineering Index (CE Indeks) tahun 2016 adalah 750,28

10. Harga-harga peralatan pabrik menggunakan referensi grafik yang dibuat pada

beberapa buku dengan indeks harga tertentu.

11. Metode yang digunakan dalam melakukan analisa ekonomi adalah metode

linier dan Discounted Cash Flow (DCF).
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Harga Peralatan dihitung dengan indeks harga:

Cx = Cy x
y

x

I

I

Keterangan:

Cx = harga alat pada tahun x

Cy = harga alat pada tahun y

Ix = indeks harga pada tahun x

Iy = indeks harga pada tahun y

A. Investasi

Investasi total pabrik merupakan jumlah dari fixed capital investment, working

capital investment, manufacturing cost dan general expenses.

1. Fixed Capital Investment (Modal Tetap)

Fixed Capital Investment merupakan biaya yang diperlukan untuk

mendirikan fasilitas-fasilitas pabrik secara fisik. FCI terdiri dari biaya

langsung (Direct Cost) dan biaya tidak langsung (Indirect Cost). Fixed

capital investment pada prarancangan pabrik 1,3-propandiol ditunjukkan

pada Tabel 107 dibawah ini.
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Tabel 107. Fixed Capital Investment

FIXED CAPITAL INVESTMENT

1
.Direct Cost

-
Purchased equipment-
delivered Rp      132.875.845.651

-
Purchased equipment
installation Rp        53.150.338.260

- Instrumentation dan controls Rp        26.575.169.130
- Piping (Biaya perpipaan) Rp       79.725.507.390
- Electrical (installed) Rp        39.862.753.695
- Buildings Rp        79.725.507.390
- Yard improvement Rp        26.575.169.130
- Service facilities Rp        66.437.922.825
- Land Rp         9.301.309.196
Total Direct Cost Rp 514.229.522.669

2
.Indirect Cost
- Engineering and supervision Rp        51.422.952.267
- Construction expenses Rp        77.134.428.400
- Contractor fee Rp        71.420.767.037
- Biaya tak terduga Rp 3,953,118,305
- Plant start up Rp         1,581,247,322
Total indirect Cost Rp 199.978.147.704

Fixed Capital Investment Rp 714.207.670.373

2. Working Capital Investment (Modal Kerja)

WCI industri terdiri dari jumlah total uang yang diinvestasikan untuk stok

bahan baku dan persediaan; stok produk akhir dan produk semi akhir

dalam proses yang sedang dibuat; uang diterima (account receivable);

uang tunai untuk pembayaran bulanan biaya operasi, seperti gaji, upah,

dan bahan baku; uang terbayar (account payable); dan pajak terbayar

(taxes payable). WCI untuk prarancangan pabrik 1,3-propandiol dari hasil

perhitungan adalah Rp 126.036.647.713,-
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3. Manufacturing Cost (Biaya Produksi)

Modal digunakan untuk biaya produksi, yang terbagi menjadi tiga macam

yaitu biaya produksi langsung, biaya tetap dan biaya tidak langsung. Biaya

produksi langsung adalah biaya yang digunakan untuk pembiayaan

langsung suatu proses, seperti bahan baku, buruh dan supervisor,

perawatan dan lain-lain. Biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan

baik pada saat pabrik berproduksi maupun tidak, biaya ini meliputi

depresiasi, pajak dan asuransi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang

dikeluarkan untuk mendanai hal-hal yang secara tidak langsung membantu

proses produksi. Biaya produksi untuk pabrik 1,3-propandiol ditunjukkan

pada Tabel 108 dibawah ini.
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Tabel 108. Manufacturing Cost

MANUFACTURING COST

1
.Direct manufacturing cost
-Raw Material Rp 209.797.973.451
-Utilitas Rp         6.473.226.811
-Operating Labor Rp     122,447,110,847
-Direct Supervisory Rp 11.455.249.304
-Maintenance and repair cost Rp 71.420.767.037
-Operating supplies Rp 7.142.076.704
-Laboratory charges Rp       11.455.249.304
-Royalti and patent Rp       12,244,711,085
Total Direct manufacturing cost Rp     506.191.583.520

2
.Fixed Charges
- Depresiasi Rp        73.015.277.185
- Pajak lokal Rp        28.568.306.815
- Asuransi Rp           7.142.076.704

Total Fixed Charges Rp 108.725.660.704

3
.Plant Overhead Cost (POC) Rp 76.368.328.695

Total Manufacturing cost Rp 579.206.860.706

4. General Expenses (Biaya Umum)

Selain biaya produksi, ada juga biaya umum yang meliputi administrasi,

sales expenses, penelitian dan finance. Besarnya general expenses pabrik

1,3-propandiol ditunjukkan pada Tabel 109.
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Tabel 109. General Expenses

GENERAL EXPENSES
Administrative cost Rp         8.810.000.000
Distribution and Selling
Cost Rp       76.368.328.695

Research and
Development Cost Rp 15.273.665.739

Financing (interest) Rp       84.024.431.809
Total General Expenses Rp 184.476.426.242

B. Evaluasi Ekonomi

Evaluasi atau uji kelayakan ekonomi pabrik 1,3-propandiol dilakukan dengan

menghitung return on investment (ROI), payout time (POT), break even point

(BEP), shut down point (SDP), dan cash flow pabrik yang dihitung dengan

menggunakan metode discounted cash flow (DCF).

1. Return On Investment (ROI)

Nilai Return on Investment (ROI) merupakan cara yang paling sederhana

untuk menentukan keuntungan atau profitability dari sebuah investasi.

Nilai ROI merupakan perbandingan antara persen net income terhadap

investasi total atau kecepatan tahunan dari keuntungan untuk

mengembalikan modal. Besar ROI dari pabrik 1,3-propandiol sebelum

pajak adalah 33,98 % dan setelah  pajak adalah 27,19 %.

2. Payback Period/Payout Time (POT)

Pay Back Period (PBP) atau Pay Out Time (POT) adalah lama waktu yang

dibutuhkan pabrik sejak dari mulai beroperasi untuk melunasi investasi

awal dari pendapatan yang diperoleh. Nilai POT pabrik 1,3-propandiol

adalah 0,882 tahun. Menurut Vilbrandt (1959), waktu pengembalian
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modal maksimum untuk pabrik beresiko tinggi sesudah pajak selama

1,078 tahun.

3. Break Even Point (BEP)

Break Event Point (BEP) merupakan titik di mana kapasitas produksi yang

dihasilkan dapat menutupi seluruh biaya produksi tanpa adanya

keuntungan maupun kerugian. Nilai BEP merupakan persentase kapasitas

pabrik terhadap kapasitas penuhnya. Dari analisis ekonomi, diketahui BEP

pabrik 1,3-propandiol adalah 59,442 %. Jadi, kapasitas pabrik ketika BEP

sebesar 23.776,8 ton/tahun. Pengoperasian pabrik di bawah kapasitas

tersebut menyebabkan pabrik merugi. Sebaliknya, pengoperasian pabrik di

atas kapasitas produksi tersebut menyebabkan pabrik untung.

4. Shut Down Point (SDP)

Nilai Shut Down Point (SDP) suatu pabrik merupakan level produksi di

mana pada kondisi ini menutup pabrik lebih menguntungkan daripada

mengoperasikannya. Keadaan ini terjadi bila output turun sampai di bawah

BEP dan pada kondisi di mana fixed expenses lebih kecil daripada selisih

antara total cost dan total sales. Penurunan kapasitas terpasang terpaksa

dilakukan bila bahan baku kurang dan untuk menjaga ketersediaan produk

di pasaran atau menjaga harga produk di pasaran. Dari analisis ekonomi,

diketahui nilai SDP pabrik 1,3-propandiol adalah 22,96 %.

Grafik BEP dan SDP untuk pabrik 1,3-propandiol dapat dilihat di bawah

ini,
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Gambar 7.  Grafik BEP dan Shut Down Point

5. Discounted Cash Flow

Metode discounted cash flow merupakan analisis kelayakan ekonomi yang

berdasarkan aliran uang masuk selama masa usia ekonomi pabrik. Nilai

Internal Rate of Return (IRR) atau Discounted Cash Flow Rate of Return

merupakan suku bunga yang menghasilkan harga net present value pada

akhir umur pabrik sama dengan nol. Dari analisis ekonomi, diketahui

tingkat suku bunga maksimum agar modal dapat diperoleh kembali di

akhir umur pabrik  sebesar 62,548 %.

Nilai DCF tersebut menunjukan bahwa investasi modal di pabrik 1,3-

propandiol lebih menguntungkan daripada di bank karena suku bunga

bank lebih kecil dibandingkan suku bunga dari hasil investasi di pabrik.
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Gambar 8. Kurva Cummulative Cash Flow Metode Discounted Cash Flow


