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ABSTRAK 
 
 
 

PT. X Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri 
lingkar roda,pada tahun 2008 – 2009 jumlah produk gagal perusahaan meningkat 
hingga mencapai 80% tiap bulan, hampir 60% produk gagal dihasilkan pada 
proses pewarnaan produk. Pihak manajemen perusahaan berencana akan 
melakukan penambahan aktiva yaitu robot produksi atau menambah jumlah 
karyawan kontrak pada proses painting. 

Penelitian ini menggunakan metode Payback period, Net Present Value, 
Internal  Rate of Return, dan Net Benefit B/C. Dengan menggunakan metode 
tersebut diharapkan dapat membantu PT. X dalam menentukan investasi yang 
layak untuk dilaksanakan.  
   Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional variable dalam 
penelitian ini adalah Investasi dan Aktiva Tetap. 
  Bedasarkan Ringkasan Hasil Analisa, terlihat jelas bahwa alternative 
investasi pada robot painting tidak layak diterima. Selain berdasarkan metode 
perhitungan yang telah dilakukan, investasi terhadap Robot painting 
membutuhkan lebih banyak biaya bila dibandingkan dengan biaya yang 
dibutuhkan apabila perusahaan menambah jumlah karyawan kontrak. 
 
 
 
Kata kunci : Payback Period, NPV, IRR, NET B/C 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://skripsi.narotama.ac.id 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam menghadapi perkembangan usaha yang semakin maju, sebuah 

perusahaan yang didirikan harus memiliki suatu tujuan agar dapat membuat 

perusahaan hidup dalam jangka panjang, artinya perusahaan harus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu tujuan 

akan tercapai apabila perusahaan dikelola dengan baik, sehingga sesuai dengan 

harapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 Suatu perusahaan pada umumnya menjalankan kegiatan operasionalnya 

selain bertujuan mencari laba juga mempertahankan pertumbuhan perusahaan itu 

sendiri. Agar tujuan perusahaan tercapai, maka semua faktor-faktor produksi yang 

mempengaruhi hal tersebut diperhatikan dan diatur secara baik. Seluruh faktor-

faktor produksi mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam mencapai 

tujuan perusahaan, karena itu masing-masing faktor tersebut harus dioptimalkan 

sehingga akhirnya akan memberikan kemungkinan laba yang besar bagi 

perusahaan. 

  Tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal 

atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Salah satu bentuk 

investasi tersebut adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan yaitu aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun. 

Untuk  mencapai tujuan tersebut dilakukan pengelolaan yang efektif dan 

kebutuhan yang tepat dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun pencatatannya. 
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 PT. X Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri 

lingkar roda pada skala internasional. PT. X Indonesia merupakan salah satu anak 

perusahaan dari Y Corp yang berada di Jepang. Fenomena yang terjadi pada PT. 

X Indonesia yaitu pada tahun 2008 – 2009 jumlah produk gagal perusahaan 

meningkat hingga mencapai 80% tiap bulan, hampir 60% produk gagal dihasilkan 

pada proses pewarnaan produk. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pada 

awal tahun 2010, pihak manajemen perusahaan berencana akan melakukan 

penambahan aktiva yaitu robot produksi. Robot produksi ini akan menggantikan 

tenaga manusia dalam proses pewarnaan produk. Robot produksi ini diharapkan 

dapat mengurangi jumlah produk gagal perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

mencapai target yang diberikan oleh kantor pusat. 

 Investasi aktiva tetap mempunyai dampak atau konsekuensi yang mungkin 

tidak ditemukan dalam pengeluaran kas sehari-hari dari perusahaan. Apabila dana 

telah dipergunakan untuk pembelian aktiva tetap, untuk mengembalikan dana 

tersebut membutuhkan waktu yang lama. Pengeluaran yang tidak tetap pada 

aktiva tetap akan menjadi sulit untuk ditarik kembali tanpa menimbulkan kerugian 

besar bagi investor. Dengan demikian komitmen yang kurang hati-hati dapat 

mengakibatkan kepailitan atau kesulitan-kesulitan lain dalam keuangan. 

 Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan masalah pada biaya 

reparansi dan pemeliharaan apakah relatif konstan sepanjang umur aktiva tetap 

atau semakin meningkat. Karena itu pihak manajemen harus berhati-hati dalam 

menerapkan kebijaksanaan khususnya jumlah pengeluaran pendapatan (revenue 

expenditure), sebaliknya pengeluaran untuk aktiva diatas jumlah minimal yang 

harus dikapitalisasi sebagai pengeluaran modal (capital expenditure). 
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 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas serta melihat 

besarnya nilai investasi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Investasi Aktiva 

Tetap pada PT. X Indonesia.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Agar lebih memahami permasalahan, maka perlu sekali adanya perumusan 

masalah dalam bentuk sederhana dan terperinci. Sesuai dengan judul dan 

berdasarkan pada latar belakang, maka dapat ditemukan suatu masalah yang akan 

dituangkan dalam penelitian, yaitu “Bagaimana Analisis Investasi Aktiva Tetap 

pada PT. X Indonesia?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah “untuk mengetahui analisis investasi aktiva tetap pada PT. X 

Indonesia”. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk perencanaan dan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan aktiva tetap pada masa yang akan 

datang. 

1.4.2 Bagi Penulis 

 Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai analisis investasi 

aktiva tetap. 

1.4.3 Bagi Penulis atau Universitas 

 Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan melihat kelebihan 

dan kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar permasalahan yang dianalisis sesuai dengan permasalahan dan 

pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis 

menitikberatkan pada investasi aktiva tetap, yaitu antara keputusan membeli 

aktiva baru yaitu berupa robot produksi sebagai pengganti tenaga manusia pada 

proses pewarnaan (Painting). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini secara menyeluruh maka secara 

garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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Bab I  : Pendahuluan 

   Dalam bab ini penulis akan menguraikan sedikit latar belakang 

masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah 

dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

   Dalam bab ini akan dibahas landasan empiris, landasan teori yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti serta metode atau teknik 

yang digunakan untuk menganalisa. 

Bab III : Metode Penelitian 

   Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, definisi operasional, objek penelitian, jenis data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, proses pengolahan data dan 

teknik analisa. 

Bab IV : Hasil Penelitian 

   Dalam bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum, objek 

penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, tujuan, visi 

dan misi perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, 

produk, proses produksi serta deskripsi hasil penelitian mengenai 

analisa data. 

Bab V : Penutup 

   Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi 

yang berisi kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran 

dari isi bab-bab sebelumnya secara keseluruhan. Kemudian 

diajukan saran dan kritik adalah sebagai alternatif pemecahan 
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masalah yang akhirnya dapat membantu perusahaan dalam 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

ada. 
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