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4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pembahasan dan hasil 4.1

 profil umkm 4.1.1

 Umkm berkah media jaya terletak di desa punggul, kec. gedangan, 

kabupaten sidoarjo, jawa timur. Merupakan Umkm yang bergerak di bidang 

produksi buku rapot sekolah, pembuatan maps, topi dan tas kosmetik. 

Dengan bantuan beberapa komunitas pengusaha umkm berkah media jaya 

dapat berdiri pada tahun 2018 silam. 

Umkm berkah media jaya termasuk umkm yang sedang berkembang, salah satu 

produk yang ramai dicari yakni produk rapot sekolah dan ijazah. Umkm berkah 

media jaya  memproduksi menggunakan mesin yang berjumlah sebanyak 9 mesin., 

beberapa contoh mesin yang digunakan yaitu  mesin pres (yang menggunakan 

frekuensi digunakan untuk memasang isi rapot dan untuk menempelkan plastik 

untuk nama depan siswa pada rapot), mesin hot print embors (untuk memasang 

desain cover depan rapot atau ijazah). Umkm ini berbasis job order dimana customer 

diharuskan memesan lebih dahulu sebelum membeli produk di Umkm. Untuk 

tingkat proses produksi umkm berkah media jaya bisa dibilang cukup tinggi dengan 

segmen pasar seluruh indonesia dan tidak hanya berporos pada pulau jawa. 

Pengiriman untuk luar pulau jawa umkm berkah media jaya bekerja sama dengan 

maskapai penerbangan lion air dan wahana express.  

Kesulitan yang dialami di umkm berkah media jaya adalah kurangnya mesin 

atau alat pemotongan plastik karena pada proses pemotongan plastik isi masih 

mengandalkan jasa dari luar, dengan permintaan kebutuhan plastik isi yang 

mencapai 15.000 lembar per bulan,  hal ini tentu mengakibatkan biaya produksi 

makin meningkat dengan bayaran jasa sebesar 100 rupiah per lembar plastik dan 

biaya transportasi yang ditanggung sendiri oleh umkm berkah media jaya dalam 4 

kali pengiriman perbulan. dengan kebutuhan plastik isi yang mencapai 25 rol plastik 

atau 15.000  lembar tiap bulannya hal ini dapat mengakibatkan beban biaya produksi 

yang tinggi untuk umkm berkah media jaya, Ada pun resiko seperti kecacatan pada 

plastik yang mencapai kurang lebih 5 - 15 %.  

Pada proses pemotongan plastik isi, pihak jasa pemotongan menggunakan 

mesin jenis heater atau pemanas guna merekatkan plastik isi, dimana mesin tersebut 

membutuhkan waktu kurang lebih 30 detik untuk menghantarkan panas, setelah itu 

plastik direkatkan sehingga membentuk seperti map. Hal ini tentu dapat 

mengakibatkan kecacatan apabila panas yang dihantarkan tidak sesuai atau 

menurun. Sementara untuk jenis mesin high frekuensi hanya membutuhkan waktu 

kurang lebih 6 detik untuk perekatan plastik isi, dari kondisi ini perlu dilakukan 
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pertimbangan keputusan investasi pengadaan mesin pemotong otomatis jenis high 

frekuensi untuk membandingkan biaya produksi menggunakan jasa dan untuk 

meminimalkan kecacatan plastik isi pada produk rapot sekolah dan ijazah. Dimana 

yang nantinya akan dipertimbangkan untuk pembelian mesin baru atau mesin bekas. 

 

 

 

Tabel 4. 1 Spesifikasi mesin pemotong plastik. 

 

Spesifikasi komponen Ukuran 

Panjang pemotongan 0-10 meter 

Lebar pemotongan 1-660mm 

Kecepatan 100 ~ 160 potong per menit 

Power 750 W 

Tegangan 110 V/220 V 

Ukuran mesin L800xW550xH390mm 

Mesin Berat 95 kg 

Rencana dalam melakukan investasi mesin pihak UMKM berkah media 

jaya menggunakan dana eksternal yang meliputi pembiayaan Bank sebesar 

80% dengan mengangsur pinjaman selama 3 tahun dan memakai modal 

sendiri sebesar 20%, dan berdasarkan suku bunga kredit rupiah menurut 

kelompok bank pemerintah daerah menunjukkan bahwa suku bunga kredit 

investasi pada bulan april tahun 2021 adalah 9,87% dibulatkan menjadi 10% 

(badan pusat statistik 2021). 

 Dalam melakukan perencanaan pengadaan investasi aset berupa 

pembelian mesin pemotong plastik otomatis, perlu adanya perhitungan biaya 

gambar 4. 1 gambar mesin pemotong plastik 

otomatis 
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yang harus dikerluarkan UMKM Berkah Media Jaya sebelum melakukan 

pengadaan data rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 4.2 

 

Tabel 4. 2 Rekap Investasi Pengadaan mesin pemotong plastik 
No Komponen  Biaya (Rp) 

2 Harga mesin Rp.19.992.000 

3 Modal Pinjam Rp.15.993.600 

4 Modal sendiri Rp.5.397.920  

5 Angsuran / tahun Rp.9.896.187  

. 

Tabel 4. 3 Angsuran Pinjaman Modal 

tahun  pinjaman  
 Angsuran 

Pokok  
 bunga 10%  

 Total 
Angsuran/tahun  

0 Rp.15.993.600       

1 Rp. 11.161.993 Rp.4.831.667 Rp.1.599.360 Rp.6.431.027 

2 Rp.5.847.100 Rp.5.314.833  Rp.1.116.193   Rp.6.431.027  

3 Rp.784  Rp. 5.846.317   Rp.584.710   Rp.6.431.027  

 

 aspek teknis 4.2

 Aspek teknis meninjau aspek teknis operasional produksi berupa kapasitas 

produksi, pemakaian peralatan dan mesin, jumlah tenaga kerja produksi, proses 

produksi, perhitungan harga pokok produksi, dan sistem distribusi yang akan 

digunakan. 

   Aliran proses produksi 4.2.1

Proses produksi diawali dengan memotong plastik menggunakan gunting 

dan penggaris untuk mengukur potongan plastik cover kemudian cover dipress 

dengan menggunakan mesin hot prints agar melekat dan menjadi sampul untuk 

ijazah atau rapot langkah berikutnya yaitu memberikan kolom nama pada cover 

setelah itu pengepresan cover dengan karton setelah dipres plastik ase pada cover 

dipotong dengan ukuran yang pas dengan karton menggunakan gunting, kemudian 

dilakukan pengepresan siku pada sudut cover pada proses pengepresan siku ada 

yang menggunakan siku pada sudut rapot ada juga yang tidak tergantung pesanan 

yang diterima dari customer, lalu pada proses pemasangan plastik isi harus 

menunggu proses pemotongan dari luar perusahaan, proses pemotongan masih 

menggunakan jasa dari luar karena mesin untuk memotong plastik masih belum ada, 

setelah plastik isi selesai dilakukan proses pemotongan, plastik isi dipres dengan 
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menggunakan mesin hidrolik, setelah itu akan dilakukan proses packing dan produk 

siap dikirim kepada customer. 

 Metode forceast 4.2.2

Untuk mendapatkan hasil dari aliran kas masuk untuk 5 bulan ke 

depan maka diperlukan peramalan, pada penelitian ini dilakukan 

peramalan dengan menggunakan moving average dimana data yang akan 

dioalah akan memberikan konfirmasi, berikut tabel data peramalan 

menggunakan moving average: 

Tabel 4. 4 forceast sebelum menggunakan mesin 

 isi 4 aktual isi 6 aktual isi 16 aktual isi 18 Aktual 

bulan 1 3600 3900 4500 4875 6300 6825 3600 3900 

bulan 2 3750 3900 4688 4875 6563 6825 3750 3900 

bulan 3 3800 3750 4750 4688 6650 6563 3800 3750 

bulan 4 3788 3900 4734 4875 6628 6825 3788 3900 

bulan 5 3810 

 

4763 

 

6668 

 

3810 

 MAD  37,5  46,875  65,625  37,5  

MAPE 3,15%  3,15%  3,15%  3,15%  

 

Pada tabel diatas didapatkan hasil peramalan dengan berlandaskan permintaan bulan 

sebelumnya dengan menguunakan metode moving average MAD atau mean absolut 

deviation pada periode 3 bulan menunjakan angka (37,5) unuk rapot isi 4, (46,87) 

untuk rapot isi 6, kemudian untuk raport isi 16, (65,62), lalu untuk raport isi 18, 

(37,5). Dan presentae MAPE  atau mean absolute precentage eror sebesar 3,15%. 

berikut gambar grafik peramalan: 

 
gambar 4. 2 grafik moving average raport isi 4. 
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gambar 4. 3 grafik moving average raport isi 6. 

 

 
gambar 4. 4 grafik moving average raport isi 16. 
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gambar 4. 5 grafik moving average raport isi 18. 

 

Dari gambar grafik diatas dimana garis biru menunjukan angka moving 

average sedangakan garis merah menandakan data aktual dari riwayat produksi 

sebelumnya. 

 Kapasitas produksi 4.2.3

Kapasitas produksi diperoleh dari hasil produksi volume per hari didapat 

dari data produksi periode sebelumnya dan dilakukan metode forceast untuk 

memperkiraan volume tersebut ditunjukkan perhitungan berikut berikut. 

Tabel 4. 5 kapasitas produksi plastik isi raport 

Bulan isi 4/pcs isi 6/pcs isi 16/pcs isi 18/pcs 

Juni 3600 3900 4500 4875 

Juli 3750 3900 4688 4875 

Agustus 3800 3750 4750 4688 

September 3788 3900 4734 4875 

Oktober 3810 4763 6668 3810 
 

Bedasarkan forceast dengan periode waktu 5 bulan sebelumnya maka 

didapatkan hasil produksi bulan juni hinggga oktober 2021 sebagaimana pada tabel 

4.5 .  
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Tabel 4. 6 tabel pendapatan setelah menggunakan mesin 

Bulan isi 4/pcs isi 6/pcs isi 16/pcs isi 18/pcs 

Juni 6720 7280 8400 9100 

Juli 7000 7280 8750 9100 

Agustus 7093 7000 8867 8750 

September 7070 7280 8838 9100 

Oktober 7112 8890 12246 7112 

Kapasitas setelah penambahan mesin mengalami peningkatan karena 

memperpendek waktu untuk porses pemotongan pada produksi raport yang 

sebelumnya manual kini bisa dikerjakan dengan mesin otomatis. 

 Area faslitas produksi 4.2.4

Pembahasan fasilitas ini meliputi area produksi berkah media jaya yang 

dimulai dari luas dan tata letak lantai produksi, dan sarana  sebagai pendukung 

jalanya proses produksi dapat berlajan dengan baik fasiliitas tersebut antara lain. 

1. Luas lantai produksi 

Luas lantai produksi direncanakan terdiri dari area mesin pres, 

penyimpanan bahan baku, area sablon, pres kolom nama, dan area pemotongan 

plastik. Yang pertama yaitu: 

a) Area mesin pres 

 Area mesin pres terletak pada halaman depan dan mempunyai   ukuran 

sebesar 4 x 5 m,yang bisa digunakan oleh 2 orang operator.  

b) Area penyimpanan bahan baku 

 Area penyimpanan bahan baku terletak di ruang tamu dengan ukuran 

sebesar 7 x 10 m untuk menyimpan berbagai bahan baku plastik. 

c) Area sablon 

 Untuk area sablon juga terletak pada bagian belakang rumah yang 

mempunyai ukuran 5 x 5 m. Yang dapat memuat 2 orang operator. 

d) Area pres kolom nama 

 Pada area pres kolom nama mempunyai tempat dengan ukuran 6 x 10 m, 

dan diisi dengan 2 mesin ukuran 3 x 3 m, dan bisa digunakan oleh 4 

operator. 

e) Area pemotongan 

 Pemotongan masih menggunakan gunting atau alat manual untuk 

area pemotongan dilakukan di halaman depan rumah, segala aktivitas 

pemotongan dilakukan di depan halaman rumah dikarenakan pencahayan 

lebih terang akan membantu mengukur ukuran plastik yang akan 

dipotong. 
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 Tenaga kerja  4.2.5

Tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi diantara 

lain sebagai berikut 

1. Operator mesin 

Membutuhkan 4 operator untuk mengoperasikan mesin yang ada dan 

dibutuhkan kekuatan dan keterampilan yang handal. Diasumsikan pekerja 

berkah media jaya mempunyai keterampilan yang hadal. 

2. Admin kantor 

Tenaga kerja admin kantor berjumlah 1 orang untuk menerima pesanan dan 

memesan persediaan. 

3. Tenaga kerja serabutan 

Tenaga kerja serabutan berjumlah 3 adalah orang yang terampil sehingga dapat 

mengerjakan apa saja pada proses produksi berkah media jaya. 

Tabel 4. 7 tabel tenaga kerja 
Bagian Jumlah 

Operator mesin 4 

Admin kantor 1 

Serabutan 3 

Total 8 

 

Tenaga kerja sebelum adanya mesin banyak pada bagian operator 

dikarenakan mesin yang digunakan juga masih menggunakan tenaga dari 

pekerja dan pekerja serabutan biasanya memotong palstik secara manual.  

Ketika menambah mesin pemotong plastik maka bagian pekerja juga ikut 

mengalami perubahan terutama pada bagian produksi yakni operator mesin dan 

pekerja serabutan berikut tabel tenaga kerja pada saat menggunakan mesin. 

Tabel 4. 8 tabel tenaga kerja pengadaan mesin. 
Bagian Jumlah 

Operator mesin 4 

Admin kantor 2 

Serabutan 2 

Total 8 

 
Dikarenakan dengan kapasitas yang tinggi mengakibatkan perubahan bagian 

tenaga kerja setelah menambah mesin maka pekerjaan pemotongan yang 

sebelumnya diporses secara manual kini dikerjakan oleh mesin pemotong 

plastik oleh karena itu pekerja serabutan dikurangi menjadi 2 orang saja dan 

pekerja yang sebelumya dipindahkan kebagian admin kantor. 
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 Menetapkan MARR ( minimum attractive rate of return) 4.3

Suatu cut-off rate yang menjelaskan suatu hasil pada investasi yang 

dipertimbangkan dapat diterima secara minimal. Apabila nilai dari iRR lebih 

besar dari nilai MARR maka investasi dapat diterima. 

Rumus MARR = i + Cc + α 

Dimana: 

i = suku bunga investasi 

Cc = biaya lain untuk mendapatkan investasi 

α = faktor resiko investasi 

dalam penelitian ini hasil MARR didapatkan sebagai berikut: 

10% + 0% + 1% = 11% 

Penetapan marr diambil dengan melihat dari rumus yaitu dimana 11% 

didapat dari suku bunga yang diambil. untuk presentasi 1% didapat dari resiko 

yang diterima yakni perusahaan lain dapat meniru investasi yang dilakukan 

oleh umkm berkah media jaya. 

 Analisa keputusan investasi 4.4

Menilai suatu investasi dapat diketahui dari nilai untung atau tidaknya dapat 

diketahui dari beberapa kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan,  dan 

untuk melanjutkan ke proses tersebut membutuhkan data tahapan guna mendapatkan 

hasil yang sesuai. Data tahapan proses yang harus dilalui antara lain yaitu : 

 Perhitungan biaya 4.4.1

  Perhitungan biaya produksi merupakan perhitungan dari biaya investasi, 

biaya yang dihitung terdiri dari perhitungan biaya investasi, biaya produksi 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya modal dan aliran kas. 

1. Biaya investasi 

Biaya investasi meliputi biaya mesin dan peralatan produksi serta 

perlengkapan rekap perkiraan biaya dapat ditunjukan pada tabel 4.9 
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Tabel 4. 9 biaya investasi mesin. 
No Uraian Anggaran (Rp) 

1 biaya peralatan  Rp       1.000.000  

2 biaya mesin  Rp  19.992.000  

3 hutang bank  Rp    15.993.600  

4 biaya bea masuk  Rp    3.998.400  

  Jumlah 40.984.000 

  PPN 10% 4.098.400 

  Total Jumlah 45.082.400 

  Dibulatkan 45.000.000 

 

2. Biaya produksi langsung 

Bahan baku berkah media jaya membeli plastik berupa rol. Perincian 

biaya produksi langsung ditunjukkan pada tabel 4.10 

Tabel 4. 10 biaya produksi langsung. 
 Biaya produksi langsung  

No Nama Harga/rol (Rp) 

1 Plastik isi 325.000  

2 Plastik ase 850.000  

3 Plastik dope  350.000  

4 Karton 160.000  

Total Rp.1.685.000 

 

3. Biaya perawatan 

 Biaya perawatan mesin untuk beberapa komponen yang perlu 

diganti pada saat melebihi masa pakai, berikut tabel biaya 

perawatan: 

Tabel 4. 11 biaya perawatan mesin 
 Biaya perawatan mesin  

No Nama Harga (Rp) 

1 Mata pisau Rp.250.000 

Biaya perawatan berguna untuk membuat mesin menjadi lebih tahan 

lama dan mejaga performa mesin agar tidak menurun untuk itu 

beberapa bagian komponen mesin harus dirawat teruatama pada 

bagian mata pisau dimana setiap bulan harus diganti minimal 2 kali 

dan harga satu mata pisau sebesar Rp.250.000 untuk satu matau 

pisau dan total tiap bulannya untuk merawat mesin membutuhkan 

biaya total sebesar Rp.500.000. 
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4. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan langsung berkaitan dengan proses produksi. 

Detail dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 12 biaya tenaga kerja sebelum menggunakan mesin 
No kriteria pekerjaan jumlah Tenaga upah /hari 

1 operator mesin 4 Rp                    75.000 

2 Admin 1 Rp                    65.000 

3 Serabutan 3 Rp                    65.000 

  Total  Rp               560.000  

 

Sebelum penambahan mesin jumlah tenaga kerja pada kriteria 

pekerjaan mempunyai 3 tenaga kerja serabutan dan 4 operator 

mesin, pengerjaan pemotongan plastik yang masih manual 

membutuhkan tenaga kerja serabutan yang ikut membantu.  

Tabel 4. 13 biaya tenaga kerja sesudah menggunakan mesin 
No kriteria pekerjaan jumlah Tenaga upah /hari 

1 operator mesin 5  Rp.75.000  

2 admin 2  Rp.65.000  

3 serabutan 1  Rp.65.000  

 total    Rp.570.000  

Dikarenakan adanya penambahan mesin maka jumlah pekerja 

dikriteria pekerjaan atau jobdesk berubah, setelah adanya 

penambahan mesin maka pekerja pada bagian serabutan akan 

dikurangi dan untuk operator terjadi penambahan pekerja karena 

pada kirteria sebelumnya operator masing masing sudah memegang 

mesin yang semi manual.  
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5. Biaya modal 

Biaya modal membeli mesin yang direncanakan Umkm berkah 

media jaya berencana menggunakan 2 sumber dana yaitu modal dari 

ekstern atau bank sebesar 80% dan modal sendiri sebesar 20% 

Modal Sendiri : 19.992.000 x 20% =  3.998.400  

Pinjaman :  19.992.000 x 80% = 15.993.600  

6. Biaya lantai produksi 

Penempatan mesin pada umkm berkah media jaya tidak 

mengeluarkan biaya untuk penambahan mesin karena pada tempat 

produksi terdapat lahan kosong untuk mesin yang berukuran 

Panjang 800 x Lebar 550 x Tinggi 390mm pada area belakang 

proses produksi raport. 

7. Aliran kas 

Suatu selisih aliran kas masuk dikurangi kas keluar yang biasa 

disebut laba bersih atau net cash flow merupakan hal utama untuk 

melakukan suatu analisa investasi. Seperti yang terlihat pada tabel 

4.14 

Tabel 4. 14 pendapatan UMKM berkah media jaya. 
Bln kali 20.000(isi 

4) 

kali 21.000 (isi 

6) 

kali 29.000(isi 

16) 

kali 30.000 (isi 

18) 

Total 

1 Rp72.000.000 Rp94.500.000 Rp182.700.000 Rp108.000.000 Rp457.200.000 

2 Rp75.000.000 Rp98.437.500 Rp190.312.500 Rp112.500.000 Rp476.250.000 

3 Rp76.000.000 Rp99.750.000 Rp192.850.000 Rp114.000.000 Rp482.600.000 

4 Rp75.750.000 Rp99.421.875 Rp192.215.625 Rp113.625.000 Rp481.012.500 

5 Rp76.200.000 Rp100.012.500 Rp193.357.500 Rp114.300.000 Rp483.870.000 

 

Pendapatan yang diperoleh umkm berkah media jaya merupakan hasil dari 

perhitungan laba bersih atau cash flow dimana total pendapatan pada semua 

penjualan isi rapot mulai dari isi 4 hingga isi 18 dikurangi dengan total 

pengeluaran produksi rapot. 
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Tabel 4. 15 aliran kas umkm berkah media jaya. 
Bulan Pendapatan Pengeluaran Total % laba bersih 

1 Rp457.200.000 Rp445.117.500 Rp12.082.500 2,64% 

2 Rp476.250.000 Rp464.220.313 Rp12.029.688 2,53% 

3 Rp482.600.000 Rp470.214.583 Rp12.385.417 2,57% 

4 Rp481.012.500 Rp468.156.016 Rp12.856.484 2,67% 

5 Rp483.870.000 Rp471.413.438 Rp12.456.563 2,57% 

Total Rp82.707.093 12,98% 

 

Dari hasil yang didapat pada tabel diatas presentase pendapatan saat 

menggunakan jasa pemotongan sebesar 12,98% dari total pendapatan dan 

pengeluaran produksi raport sekolah dan ijazah.  
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Analisa dibawah ini merupakan perhitungan pendapatan setelah 

dilakukannya penambahan mesin pemotong plastik isi otomatis yang disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4. 16 pendapatan setelah penambahan mesin. 
bln kali 19.000(isi 

4) 

kali 21.000 (isi 

6) 

kali 29.000(isi 

16) 

kali 30.000 (isi 18) Total 

1 Rp127.680.000 Rp176.400.000 Rp329.280.000 Rp201.600.000 Rp834.960.000 

2 Rp133.000.000 Rp183.750.000 Rp343.000.000 Rp210.000.000  Rp869.750.000 

3 Rp134.773.333 Rp186.200.000 Rp347.573.333 Rp212.800.000  Rp881.346.667 

4 Rp134.330.000 Rp185.587.500 Rp346.430.000 Rp212.100.000 Rp878.447.500 

5 Rp135.128.000 Rp186.690.000 Rp348.488.000 Rp213.360.000 Rp883.666.000 

Setelah menambah mesin potong plastik otomatis kapasitas produksi Umkm 

berkah media jaya mengalami peningkatan presentase sebesar 86,67% dari 

sebelum menggunakan mesin oleh karena itu pendapatan juga mengalami 

kenaikan yang cukup signifikan. 

Tabel 4. 17 aliran kas stelah penambahan mesin 
Bulan Pendapatan Pengeluaran Total % laba bersih 

1 Rp834.960.000 Rp786.630.000 Rp48.330.000 5,79% 

2  Rp869.750.000 Rp819.807.917 Rp49.942.083 5,74% 

3  Rp881.346.667 Rp830.460.556 Rp50.886.111 5,77% 

4 Rp878.447.500 Rp827.187.396 Rp51.260.104 5,84% 

5 Rp883.666.000 Rp832.591.083 Rp51.074.917 5,78% 

Total Rp251.493.215 28,92% 

Aliran kas setelah penambahan mesin mengalami kenaikan dari yang 

sebelumnya saat menggunakan jasa mendapatkan presentase sebesar 12,98% 

dan setelah menggunakan mesin sendiri sebesar 28,92% dari total pendapatan 

dan pengeluaran produksi 
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Tabel 4. 18 perbandingan kapasitas produksi sebelum dengan sesudah penambahan 

mesin 

  Sebelum    Sesudah  

isi 

4/unit 

isi 

6/unit 

isi 

16/unit 

isi 

18/unit 

isi 

4/unit 

isi 

6/unit 

isi 

16/unit 

isi 

18/unit 

3600 3900 4500 4875 6720 7280 8400 9100 

3750 3900 4688 4875 7000 7280 8750 9100 

3800 3750 4750 4688 7093 7000 8867 8750 

3788 3900 4734 4875 7070 7280 8838 9100 

3810 4763 6668 3810 7112 8890 12246 7112 

 

Pada tabel 4.18 kapasitas yang ditunjukan mengalami perubahan 

peningkatan signifikan setelah terjadinya penambahan mesin pemotong plastik 

otomatis, kenaikan tersebut dapat mencapai 86,67% dan perbandingan rata-rata 

produksi setiap bulan sebelum menggunakan mesin dan sesudah menggunakan 

mesin mengalami kenaikan dari 2,60% menjadi 5,78%. Berikut grafik 

pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan mesin: 
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gambar 4. 6 grafik pendapatan sebelum menggunakan mesin. 
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gambar 4. 7 grafik pendapatan setelah menambah mesin. 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pendapatan umkm berkah 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan dapat menambah 

kapasitas yang sebelumnya harus menunggu proses pemotongan plastik dengan 

menggunakan mesin dimana porses pemotongan dapat diproses sendiri oleh 

pihak umkm berkah media jaya. 

Tabel 4. 19 perbandingan kapasitas produksi sebelum dengan sesudah penambahan 

mesin 
Bulan Aliran kas sebelum 

penambahan mesin 

Aliran kas sesudah 

penambahan mesin 

1 Rp12.082.500 Rp48.330.000 

2 Rp12.029.688 Rp49.942.083 

3 Rp12.385.417 Rp50.886.111 

4 Rp12.856.484 Rp51.260.104 

5 Rp12.456.563 Rp51.074.917 

 

Perbandingan lainya yang dapat dilihat dari aliran kas juga menunjukkan 

perubahan yang signifikan ketika umkm menambah mesin pemotong plastik isi 

otomatis. 
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 Alternatif keputusan investasi 4.4.2

Tahapan yang akan dilakukan dalam menentukan pertimbangan investasi 

dengan menghitung metode yaitu: 

1. Depresiasi  

Biaya penyusutan atau depresiasi dalam penelitian ini dihitung terhadap mesin, 

peralatan produksi dan hal-hal terkait, Besarnya initial investment untuk pengadaan 

mesin pemotong plastik isi otomatis dan komponen pendukung yaitu sebesar 

Rp.45.000.000 dengan umur ekonomis mesin 5 tahun.  Perhitungan depresiasi 

mesin menggunakan metode garis lurus antara lain sebagai berikut: 

a) Nilai awal dari mesin pengering tepung jagung adalah P = Rp.45.000.000 

b) Umur pakai mesin atau N adalah 8 tahun  

c) Nilai sisa dari mesin tersebut Rp 0  

d) Besarnya biaya depresiasi setiap tahun:  

Dt  = 
   

 
  

     = 
      000 000    0

 
 

     = Rp 9.000.000 

 

Untuk menghitung  tabel depresiasi dan besaran dari nilai depresiasi dapat 

lihat pada table 4.20 dibawah  berikut : 

 

Tabel 4. 20 nilai depresiasi mesin setiap tahun 

Akhir 

tahun 

Depresiasi Akhir Tahun 

 (Rupiah) 

Nilai Mesin Potong plastik isi 

otomatis (Rupiah) 

0   45000000 

1 9.000.000 36000000 

2 9.000.000 27000000 

3 9.000.000 18000000 

4 9.000.000 9000000 

5 9.000.000 0 

 

2. Payback period (PBP) 

Payback period sebuah periode dimana dimana investor dapa membayar 

kembali investasi yang ditanamkan, jika waktu payback period investasi 

lebih pendek daripada estimasi umur investasi. Maka alternatif tersebut 

layak untuk diterima. 
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Tabel 4. 21  

Tabel 4. 21 perhitungan payback period 

 

 

 

 

 

 

Kumulatif tahun ke 2 menunjukkan nilai positif, maka sisa kas bersih 

tahun pertama dibagi nilai kas bersih ditahun ke 2, maka didapatkan 

perhitungan sebagai berikut : 

PBP = 
         000

         0  
 = 0,30+ 1 = 1,3 bulan 

Dalam perhitungan tersebut didapatkan payback period selama 1 tahun 3 

bulan sehingga nilai payback period lebih kecil dari masa pakai 

ekonomis mesin, maka investasi dapat diterima. 

3. Net present value (NPV) 

Menghitung NPV didaptkan dari perhitungan selisih arus kas masuk 

sekarang dengan arus kas keluar sekarang, jika NPV mempunyai nilai 

lebih besar dari 0 maka investasi tersebut menguntungkan. Berikut NPV 

sebelum dan sesudah pengadaan mesin potong plastik otomastis: 

Tabel 4. 22 Net Presnt value sebelum ada mesin 

Tahun  Cash flow PV 

0 -Rp23.000.000 -Rp23.000.000 

1 Rp12.082.500 Rp10.984.091 

2 Rp12.029.688 Rp9.941.890 

3 Rp12.385.417 Rp9.305.347 

4 Rp12.856.484 Rp8.781.152 

5 Rp12.456.563 Rp7.734.545 

 NPV Rp23.747.025 

Dari perhitungan tabel ditemukan NPV sebesar = 23.747.025 dari 

total investasi dengan menggunakan jasa pemotongan 23.000.000 

maka didapatkan hasil PV sebesar Rp747.025. dan berikut grafik 

NVP sebelum ada mesin : 

 

Tahun Cash flow 

Kumulatif cash 

flow 

0 -45.000.000      (45.000.000) 

1 23.002.000      (21.998.000) 

2 23.767.083          1.769.083  
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gambar 4. 8 grafik Net present value 

 
Grafik tersebut menjelaskan jika nilai sekarang dengan arus kas masuk 

mengalami perbuahan dari nilai investasi cukup sedikit. Dan berikut 

tabel NPV setelah penambahan mesin pemotong plastik : 

Tabel 4. 23 Net Present Value 

Tahun  Cash flow PV 

0 -45.000.000 -45.000.000 

1 23.002.000 20.910.909 

2 23.767.083 19.642.218 

3 24.428.778 18.353.702 

4 24.873.354 16.988.836 

5 24.561.117 15.250.521 

 NPV 46.146.186 

Dari perhitungan tabel ditemukan NPV sebesar = 46.146.186 dari total 

investasi 45.000.000  maka didapatkan hasil PV sebesar 1.146.186 yang 

mana nilai tersebut lebih besar dari 0 maka dapat dikatakan investasi 

tersebut dikatan baik dan berikut dan berikut grafik NPV : 

-Rp25.000.000

-Rp20.000.000

-Rp15.000.000

-Rp10.000.000

-Rp5.000.000

Rp0

Rp5.000.000

Rp10.000.000

Rp15.000.000

1 2 3 4 5 6

cash flow present value
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Bedasarkan perhitungan tersebut maka NPV nilai investasi mesin 

potong plastik otomatis sebesar 1.146.186  nilai tersebut lebih besar dari 

sebelum menggunakan mesin yang mempunyai nilai investasi dengan 

menggunakan jasa sebesar Rp747.025. dan bedasarkan nilai PV sesudah 

ada mesin menunjukkan angka lebih besar dari 0 maka investasi dapat 

diterima. 

4. Profitability Indexs (PI) 

Profitability indeks sebagai langkah selanjutnya dalam menghitung 

metode NPV, dimana profitability indeks menjadi pembagi antara 

present value aliran kas bersih dengan aliran kas value investasi, kriteria 

penerimaan investasi dalam metode profitability yaitu nilai PI didapat 

≥1. Untuk perhitungan PI didapatkan sebagai berikut: 

PI = 
                                      

                        
 X 100% 

     = 
          

   000 000
 

    = 1,03% 

Dilihat dari perhitungan tersebut, maka didapatkan nilai PI sebesar 

1,03% dengan demikian perencanaan investasi layak dilakukan karna 

melebihi kriteria yang tentukan yaitu ≥ 1. 
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gambar 4. 9 grafik NPV pengadaan mesin potong plastik 
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5. Inernal Rate of Return 

Internal rate of return  merupakan metode perhitungan investasi dengan 

menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 

dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang, 

jika nilai IRR lebih besar dari modal (MARR)  maka usulan dikatakan 

baik dan jika nilai IRR kurang maka usulan dikatakan tidak baik. Dalam 

penelitian ini nilai MAAR didapatkan sebesar 11%. Berikut tabel 

perhitungan IRR sebelum dan sesudah ada mesin: 

Tabel 4. 24 perhitungan Internal Rate of Return sebelum ada mesin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas ditemukan besar NPV1 dan NPV2 sebesar 23.747.025 

dan 22.566.137, bedasarkan NPV1 dan NPV 2 maka perhitungan IRR 

dilakukan sebagai berikut 

  

IRR  = i1 + (
    

          
(     )) 

IRR  = 10% + (
       0  

           0             
 (       ))  

 =                 

      =20,11% 

Dari hasil hitungan diatas nilai internal rate of return sebelum 

menggunakan mesin pemotong plastik di dapatkan nilai sebesar 20,11%. 

Berikut grafik IRR saat menggunakan jasa: 

T 

 

Net Cash Flow Discounted Cash flow 

13 20 

Tahun  10% 11% 

0 -23.000.000 -23.000.000 -23.000.000 

1 Rp12.082.500 Rp10.984.091 Rp10.885.135 

2 Rp12.029.688 Rp9.941.890 Rp9.763.564 

3 Rp12.385.417 Rp9.305.347 Rp9.056.110 

4 Rp12.856.484 Rp8.781.152 Rp8.468.964 

NPV 23.747.025 22.566.137 
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gambar 4. 10 grafik IRR investasi menggunakan jasa pemotongan 

 

Grafik tersebut meninjukkan titik dimana IRR mendapat nilai 

presentase sebesar 20,11% dari NVP saat menggunakan jasa 

pemotongan. Dan berikut tabel IRR setelah penambahan mesin 

pemotong plastik. 

Tabel 4. 25 perhitungan Internal Rate of Return sesudah ada mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas ditemukan besar NPV1 dan NPV2 sebesar 46.146.186 

dan 43.835.208 dan dari tabel tersebut maka dilakukan perhitungan 

sebagai berikut : 

  

T 

 

Net Cash Flow Discounted Cash flow 

13 20 

Tahun  10% 11% 

1 -45.000.000 -45.000.000 -45.000.000 

2 23.002.000 20.910.909 20.722.523 

3 23.767.083 19.642.218 19.289.898 

4 24.428.778 18.353.702 17.862.112 

5 24.873.354 16.988.836 16.384.849 

NPV 46.146.186 43.835.208 
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IRR  = i1 + (
    

          
(     )) 

IRR  = 10% + (
          

                       0  
 (       ))  

 =                 

      = 29,97% 

   

Dari hasil hitungan diatas nilai internal rate of return di dapatkan 

nilai sebesar 29,97% dimana IRR mempunyai nilai lebih besar 

dari nilai sebelum ada mesin dan MARR (Minimum Atractive 

Rate Of Return) 11%. Maka usulan bisa dikatakan baik 

 

Grafik tersebut meninjukkan titik dimana IRR mendapat nilai 

presentase sebesar 29,97% dari NVP saat menggunakan mesin 

pemotong plastik sendiri. Nilai tersebut juga lebih tinggi dariapada saat 

menggunakan jasa pemotongan. 

. 

  

gambar 4. 11 grafik IRR.penambahan mesin 
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 Hasil analisa 4.5

Setelah melakukan analisa perhitungan langkah-langkah menentukan 

kriteria penilaian investasi maka didapatkan hasil seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 26 analisa hasil perhitungan 
Perhitungan hasil Kesimpulan 

Persentase pendapatan 

dan pengeluaran biaya 

produksi UMKM berkah 

media jaya sebelum dan 

sesudah menambah 

mesin 

12,98% menjadi 

28,92% 
Persentase pendapatan dan 

pengeluaran biaya produksi 

UMKM berkah media jaya 

mengalami kenaikian dari yang 

sebelumnya 12,98% dengan rata-

rata pendapatan laba bersih sebesar  

2,60% menjadi 28,92% dengan rata-

rata peresentase alaba bersih 5,78%  

Payback period 1 tahun 3 bulan Perhitungan dapat diterima karena 

periode ≥ dari umur mesin 

Net prsent value 

menggunakan jasa 

pemotongan dan 

penambahan mesin 

pemotong plastik 

747.025. 

1.146.186 

Bedasarkan perhitungan tersebut 

maka NPV dari mesin potong plastik 

otomastis (1.146.186) lebih besar 

dari investasi menggunakan jasa 

pemotongan (747.025) dan lebih 

besar dari 0, jadi perencanaan 

investasi dapat diterima 

Profitability indeks 1,03% 

 

investasi layak dilakukan karena 

melebihi kriteria yang tentukan yaitu 

≥ 1. 

Inernal Rate of Return 

jasa pemotongan dan 

pengadaan mesin 

pemotong plastik 

 

20,01% 

29,97% 

nilai lebih besar dari nilai dengan 

menggunakan jasa pemotong plastik 

dan MARR 11%. Maka usulan bisa 

dikatakan baik. 
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