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ABSTRAK 
 

 

 

PT. Dharma Polimetal adalah sebuah perusahaan manufaktur di bidang komponen 

otomotif, memproduksi berbagai jenis komponen kendaraan bermotor. Salah satu 

produk yang dikerjakan adalah produk pipe. Produk ini semula dikerjakan melalui 

4 proses yaitu cutting 1, cutting 2, drilling 1 dan drilling 2. Lalu dilakukan 

improvement untuk menyederhanakan proses dengan membuat 1 mesin, yaitu 

special purpose machine. Dengan mesin baru tersebut semua proses dikerjakan 

dalam 1 mesin secara bersamaan. Berdampak pada penggurangan man power 

serta cycle time. Man power semula 2 orang menjadi 1 orang saja, cycle time dari 

32 detik menjadi 31 detik. Improvement tersebut membutuhkan investasi. Setelah 

dihitung menggunakan metode break even point dan payback period, investasi 

tersebut dinyatakan layak dan sesuai dengan standar perusahaan. 

Kata Kunci: pipe, investment, special purpose machine. 
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ABSTRACT 
 

 

PT. Dharma Polimetal is a manufacturing company in the field of automotive 

components, producing various types of motor vehicle components. One product 

that is done is a pipe product. This product was originally done through 4 

processes namely cutting 1, cutting 2, drilling 1 and drilling 2. Then done 

improvement to simplify the process by making 1 machine, that is special purpose 

machine. With the new machine all the processes are done in 1 machine 

simultaneously. Impacts on man power reduction as well as cycle time. Man 

power from 2 people to 1 person only, cycle time from 32 seconds to 31 seconds. 

Such improvements require investment. Once calculated using the method of 

break even point and payback period, the investment is declared feasible and in 

accordance with company standards. 

Keywords: pipe, investment, special purpose machine. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat terjadi di semua aspek 

kehidupan dan semuanya berubah begitu cepat, termasuk pada dunia industri 

manufaktur. Konsumen menginginkan kualitas yang baik dengan harga yang 

kompetitif.. Pada pelaku industri manufaktur dituntut melakukan berbagai 

improvement untuk menghasilakan output yang maksimal dari input yang 

disediakan. Tentunya tanpa mengurangi kualitas dari produk yang dihasilkan. 

Industri manufaktur mulai melakukan cost reduction di mulai dari improvement 

proses, layout, menurunkan biaya direct labour dan lain sebagainya yang 

tujuannya untuk memaksimalkan profit yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. 

Konsumen juga menginginkan kualitas yang baik dengan harga yang kompetitif. 

PT. Dharma Polimetal merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pembuatan automotive component. Salah satu proses yang 

dikerjakan adalah cutting dan drilling untuk produk pipe. 

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kapasitas dari produk tersebut, 

sedangkan kapasitas yang tersedia tidak mencukupi.Kondisi yang saat ini berjalan 

adalah dengan proses manual, dengan proses cutting 1, cutting 2, drilling 1 serta 

drilling 2 menggunakan 2 mesin circular saw dan 1 mesin drilling, di kerjakan 

oleh 1 orang manpower. Terjadi work in process (wip) 3 sampai 5 produk pada 

setiap stasiun kerja dengan urutan proses seperti itu. Terjadi peningkatan kapasitas 

dan perusahaan melakukan investasi mesin baru. Dengan membuat special 

purpose machine khusus untuk mengerjakan produk tersebut. 

Demi peningkatan kapasitas tersebut maka dilakukan investasi special 

purpose machine. Dengan mempertimbangkan pentingnya kelayakan Investasi, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 

“Perhitungan Kelayakan Investasi Special Purpose Machine pada Pengerjaan Pipe 

di PT DPM “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Seberapa layakkah Investasi Special Purpose Machine pada pengerjaan 

Pipe? 

2. Berapakah nilai BEP dan PP ? 

3. Bagaimana sistem kerja sebelum dan sesudah improvement? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan, maka 

dilakukan beberapa batasan masalah, antara lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada proses cutting 1, cutting 2, drilling 1 dan 

drilling 2 produk pipe 

2. Penelitian hanya membandingkan proses sebelum improvement dan 

sesudah improvement 

3. Perhitungan kelayakan inventasi menggunakan metode Break Even Point 

(BEP) dan Payback (PP) 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan, maka penelitian ini memeliki beberapa 

tujuan, antara lain: 

1. Mengetahui kelayakan investasi Special Purpose Machine dalam proses 

pengerjaan produk Pipe. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi waktu pengerjaan produk pipe 

3. Mengetahui cara kerja sebelum dan sesudah improvement 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian kali ini antara 

lain:  

1. Peningkatan kapasitas produksi penerapan teknologi baru 

2. Peningkatan profit dalam perusahaan 

3. Improvement proses 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam perancangan laporan kali ini penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini secara garis besar membahas latar belakang yang mendasari 

penulisan KKP ini secara umum, maksud dan tujuan diadakan penulisan, 

metode penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini secara garis besar menjelaskan tentang sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan tugas serta wewenang dari 

masing-masing jabatan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi 

penelitian yang bermanfaat untuk  merujuk pada semua hasil penelitian 

bidang tersebut. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan semua data - data yang diperlukan dan berkatikan 

dengan penelitian serta pengolahan data - data tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dari laporan ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penulisan dan saran-saran yang diberikan penulis berkaitan dengan 

penulisan ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel dan 

bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertaluan dengan sebuah 

penulisan. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Dharma Polimetal ( DPM ) berdri sejak 27 Maret 1989, dan fokus 

memproduksi komponen sepeda motor dan mobil serta menjadi salah satu supplier 

industri otomotif ternama di Indonesia.  

 

Gambar 2.1 PT. DHARMA POLIMETAL 

Sebagai komitmen perusahaan dalam menjamin kualitas produk sesuai 

harapan customer, perusahaan mempunyai inspection facility yang memiliki tingkat 

akurasi tinggi seperti Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Layout Machine, 

Flexible Arm Measurement, Photo Micro and Macro, Profile Projector, Tensile 

Strength, Salt Spray Test & Cass Test yang secara periodik dikalibrasi. 

Produk-produk PT. Dharma Polimetal meliputi komponen-komponen utama 

sepeda motor dan mobil seperti : 

• Sepeda Motor : Frame Body, Muffler, Wheel Rim, Steering Handle, Grab 

Rail, Main Stand, Bar Comp Step, Swing Arm, Arm Cushion, Fastener 

• Mobil : Reinforcement Sub Assy Inst Panel / Beam Comp Steering Hanger, 

Hood Lock, Cross Member Frame, G Parts, Fastener 

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan menerapkan prinsip Manajemen 

Mutu ISO TS 16949, Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan Manajemen 

Kesehatan Kerja OHSAS 18001. 
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PT. Dharma Polimetal memiliki sarana produksi yang terintegrasi mulai 

dari Stamping 80 Ton – 1200 Ton, Cold Forging, Machining, CNC/NC Bending, 

Manual & Robot Welding, Robot Spot Welding, Auto Multi Drilling, Special 

Propose Machine, yang dilengkapi dengan proses Finishing seperti Nickel Chrome 

Platting, Acid Zinc Platting, Spray Painting with Robot Paint, Cathode Electro 

Dipping (CED) Painting & Heat Treatment. 

Costumer antara lain adalah: 

• PT. Astra Honda Motor 

• PT. Kawasaki Motor Indonesia 

• PT. Astra Daihatsu Motor 

• PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

• PT. Honda Prospect Motor 

• PT. Suzuki Indomobil Motor 

• PT. Nissan Motor Indonesia 

Visi dan Misi Perusahaan 

• Visi 

Menjadi Perusahaan Manufakturer kelas dunia yang dapat memberikan 

Kontribusi Positif terhadap Stakeholder. 

• Misi 

1. Mengembangkan & menghasilkan komponen fungsional otomotif 

dengan QCD terbaik melalui orang-orang & operasi yang sangat baik 

2. Membuat nilai bisnis melalui kemampuan teknik yang inovatif dan 

sangat baik dalam pengembangan produk baru 

3. Memperhatikan kenyamanan lingkungan & Keselamatan perusahaan 
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2.2 Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan kegiatan produksi, PT.  Dharma Polimetal telah 

memberikan pembagian tugas dan wewenang personil yang ada berdasarkan 

kemampuannya, hal ini dilakukan dengan harapan dapat tercapainya organisasi 

yang efektif, efisien dan dinamis. Berikut adalah gambar struktur organisasi serta 

fungsi tiap personil atau bagian yang ada. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. DHARMA POLIMETAL 
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2.3 Tugas dan Wewenang 

Berikut ini adalah fungsi dan wewenang dari tiap bagian yang terdapat pada 

struktur organisasi, antara lain: 

1. Direktur 

Merupakan pimpinan yang mengawasi terhadap operasional perusahaan 

sehari-hari. Memimpin serta membawahi bagian-bagian dalam perusahaan 

2. Manufacturing Manager 

     Merupakan pimpinan bagian produksi di pabrik yang mengelola kebijakan 

di pabrik, penanggung jawab utama atas jalannya dan tercapai tujuan 

perusahaan di pabrik. 

3. Production Planning Inventory Control (PPIC) Manager 

Merupakan kepala bagian rencana produksi semua produk yang mengawasi 

serta mengatur jalannya produksi perusahaan.  

4. Procurement Manager 

Merupakan kepala bagian yang mengawasi dan mengatur semua kebutuhan 

komponen produk. 

5. Purchasing Manager 

Merupakan kepala bagian yang mengawasi dan mengatur semua kebutuhan 

pokok perusahaan termasuk kebutuhan bahan baku. 

6. Quality Assurance Manager 

Merupakan kepala bagian pengecekan komponen dan produk produksi yang 

mengawasi serta mengatur jalannya produksi perusahaan. Sebagai orang yang 

bertanggung jawab terhadap mutu dan kuantitas produk yang dihasilkan. 
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7. Maintenance Manager 

Merupakan kepala bagian yang mengawasi dan mengatur aset mesin dan 

tools yang berada dalam perusahaan. Termasuk penggunaan air dan listik 

perusahaan. 

8. Engineering Manager 

Merupakan kepala bagian Engineer yang mengawasi serta mengatur desain 

flow process suatu produk dalam perusahaan. 

9. Tools and Machine Development Manager 

Hampir sama dengan Engineering Manager, namun kepala bagian Tools 

and Machine Development bertanggung jawab terhadap semua tools yang di 

buat dan diperlukan dalam perusahaan. 

10. Accounting and Finnace Manager 

Merupakan kepala bagian yang mengatur seluruh arus dana dan keuangan 

perusahaan. 

11. General Affairs Manager 

Merupakan kepala bagian seluruh karyawan yang mengawasi serta 

mengatur Security dan karyawan perusahaan.  

12. Information Technology Manager 

Merupakan kepala bagian jaringan koneksi komputer yang mengawasi 

kebutuhan kompter perusahaan.  

13. Semua Section Head, Foreman dan Leader 

     Merupakan assisten kepala bagian produksi yang mengawasi serta mengatur 

jalannya produksi perusahaan. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap 

mutu dan kuantitas produk yang dihasilkan sampai akhir proses produksi. 
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14. Team Member 

     Merupakan karyawan yang membantu proses produksi untuk menghasilkan 

produk sampai dengan proses finishing. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Manufaktur 

Sistem manufaktur adalah penerapan proses fisik dan kimia untuk merubah 

geometri, sifat-sifat dan ataupun  merubah suatu bentuk maupun visual suatu 

material awal dalam pembuatan produk atau komponen termasuk aktivitas 

perakitan komponen tersebut untuk menjadi produk rakitan. 

3.3.1 Komponen Pokok Sistem Manufaktur 

a) Mesin produksi adalah alat yang berfungsi untuk melaksanakan proses operasi 

permesinan yang memberikan nilai tambah pada material atau barang 

setengah jadi hingga terbentuk produk akhir yang bernilai tambah. 

1) Manually Operated : Mesin bekerja menggunakan tenaga motor yang 

dikendalikan oleh manusia. Contoh : Mesin Bubut, Mesin Gergaji, Mesin 

Bor, dll. 

2) Semi Automated  : Mesin bekerja berdasarkan kendali program. Manusia 

diperlukan untuk membantu proses loading atau unloading setiap siklus 

kerja. Contoh : Mesin CNC. 

3) Fully Automated : Mesin mampu bekerja mandiri lebih dari satu siklus 

kerja. Contoh : Mesin Injection Mouling. Mesin ini mampu bekerja mandiri 

menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak. Manusia diperlukan saat 

terjadi hambatan proses operasi. 

b) Sistem material handling adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan 

material dari satu posisi ke posisi lain dalam perusahaan. 

1) Loading and Unloading  : Memasukkan benda kerja ke dalam mesin 

produksi dan mengeluarkannya saat selesai proses. 

2) Positioning : Menempatkan benda kerja pada posisi siap operasi dan 

memasang benda kerja pada Workhead mesin. Biasanya ditambahkan 

sebuah Workholder dalam hal ini Jig atau pemegang benda kerja. 
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3) Transporting : Memindahkan benda kerja diantara stasiun kerja dalam 

sistem banyak stasiun kerja. 

4) Temporary Storage : Memberikan jaminan operasi mesin dan kelangkaan 

benda kerja. 

3.2 Pengukuran Waktu Kerja 

Pengukuran waktu kerja merupakan langkah awal dalam membuat jadwal 

produksi. Sebelum pengukuran kerja dilakukan maka perlu untuk diketahui 

pengertian dan cara melakukan pengukuran kerja seperti dijelaskan dibawah 

ini:Pengukuran waktu kerja (time study/time measurement) merupakan suatu studi 

tentang pengukuran waktu. Pengukuran ini berguna untuk menentukan waktu 

baku (Standard time) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Study Waktu (Time Study / Time Measurement) 

a) Pengukuran waktu kerja secara langsung 

Merupakan pengukuran waktu kerja yang dilaksanakan secara langsung 

yaitu ditempat dimana pekerjaan yang diukur dijalankan. Yang termasuk di 

dalamnya adalah: 

1) Pengukuran dengan metode jam henti (stop watch time study) 

2) Sampel pekerjaan (work sampling) 

b) Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung 

Merupakan pengukuran waktu kerja yang dilaksanakan secara tidak 

langsung yaitu bahwa si pengamat tidak harus berada di tempat pekerjaan yang 

diukur. Perhitungan waktu kerja dilakukan dengan membaca tabel-tabel waktu 

yang tersedia asalkan mengetahui jalannya pekerjaan melalui elemen-elemen 

pekerjaan atau elemen-elemen gerakan. 

3.3 Analisa Kelayakan Investasi 

Beberapa metoda yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi, 

yaitu : Payback Period (PP), Break Event Point (BEP), Nett Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR) adalah aliran kas (cash flow). 

3.3.1 Metode Payback Period (PP) 

Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama 

periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan 

dari aliran kas masuk (proceed) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi 
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tersebut. Apabila proceeds setiap tahunnya jumlahnya sama, maka Payback 

Period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi 

(outlays) dengan proceeds tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

Payback Period adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
 

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan Payback Period 

adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika Payback Period lebih 

pendek dibandingkan periode payback maximum. Sebaliknya, jika Payback 

Period (PP) suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maximum, 

maka inbestasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa 

alternative investasi maka untuk menentukan alternative terbaik dilakukan 

pemilihan investasi yang mempunyai Payback Period yang paling pendek. 

3.3.2 Metode Break Event Point (BEP) 

Break even point adalah titik dimana Entity/company/business dalam 

keadaan belum memperoleh keuntungan, tetapi juga sudah tidak merugi. Break 

Even point atau BEP dapat diartikan suatu analisis untuk menentukan dan mencari 

jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu 

untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan / profit. 

BEP dapat diartikan suatu keadaan di  mana  dalam  operasi  perusahaan, 

perusahaan  tidak  memperoleh  laba  dan tidak  menderita  rugi  (penghasilan   

yang dinilai  menggunakan  total  biaya).  Tetapi analisa  BEP  tidak  hanya  

semata-mata untuk  mengetahui  keadaan  perusahaan apakah  mencapai  titik  

BEP,  akan  tetapi analisa  BEP  mampu  memberikan informasi  kepada  

pinjaman  perusahaan mengenai  berbagai  tingkat  volume penjualan,  serta  

hubungannya  dengan kemungkinan  memperoleh  laba  menurut tingkat 

penjualan yang bersangkutan. 

Rumus BEP/analisis break even point (Analisis balik modal) digunakan 

untuk menentukan hal-hal seperti: 

• Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah 

produksi minimum yang harus dibuat. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even
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• Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah 

direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan 

untuk memperoleh laba tersebut. 

• Mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih 

kecil dari BEP. 

• Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok dan besarnya hasil 

penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan 

suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat 

produksi, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. 

Selanjutnya karena harus memperoleh keuntungan berarti perusahaan harus 

berproduksi di atas BEP-nya (Prawirasentono : 1997). 

Rumus BEP yang  harus  diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya  

variabel  per  unit  atau  total  variabel,  hasil  penjualan total atau harga jual per 

unit. Rumus  yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:  

BEP =
𝐹𝐶

P − VC
 

Keterangan : 

 BEP : Break Even Point 

 FC : Fixed Cost 

 VC : Variabel Cost 

 P : Price per unit 

 

3.3.3 Metode Net Present Value (NPV) 

Metode Net Present Value (NPV) digunakan untuk mengurangi 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode Payback Period. Metode Net 

Present Value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (proceed) dengan nilai sekarang dari 

biaya pengeluaran suatu investasi (outlays). Oleh karena itu, untuk melakukan 

perhitungan kelakayan investasi dengan metode NPV diperlukan data aliran kas 

keluar awal (initial cash outflow), aliran kas masuk bersih dimasa yang akan 

datang (future net cash inflows), dan rate of return minimum yang diinginkan.  

Jika hasil perhitungan NPV positif berarti investasi akan memberikan hasil 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return minimum yang diinginkan. 
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Sebaliknya jika NPV negatif berarti investasi akan memberikan hasil yang lebih 

rendah dibandingkan rate of return minimum yang diinginkan maka investasi 

harus ditolak.  

Rumus untuk menghitung Net Present Value adalah Net Present Value 

(NPV) = Apabila setiap tahun investasi menghasilkan process yang sama 

besarnya, maka Net Present Value (NPV) lebih besar dari nol atau bernilai positif.  

Sebaliknya, jika Net Present Value (NPV) suatu investasi lebih kecil dari 

nol atau bernilai negatif maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila 

terdapat beberapa alternatif investasi maka untuk alternatif investasi yang terbaik 

dipilih dengan cara menentukan alternatif investasi yang mempunyai Net Present 

Value (NPV) yang paling besar. 

 

3.4 Analisa Data Kelayakan Investasi 

 Analisa data yang digunakan untuk melakukan analisis pada aspek 

keuangan adalah analisi kuantitatif, dengan menggunakan analisis kemampuan 

pemenuhan kebutuhan permodalan dan analisis kelayakan investasi, seperti 

Payback Period(PP), Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal 

Rate of Return (IRR), Average Rate of Return (ARR) dan Benefit Cost Ratio 

(BCR). 

Kriteria kelayakan kemampuan kebutuhan permodalan adalah dengan 

membadingkan antara besarnya kebutuhan permodalan dengan kemampuan untuk 

menyediakan permodalan. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan 

kemampuan menyediakan permodalan jika pelaku bisnis mampu menyediakan 

permodalan yang lebih besar atau sama dengan kebutuhan permodalan. 

Kriteria penerimaan investasi untuk masing-masing rasio kelayakan 

investasi adalah sebagai berikut: 

a. Payback Period (PP), suatu ide bisnis layak dijalankan jika nilai Payback 

Period (PP) lebih cepat dibandingkan dengan payback minimum. 

Sebaliknya, jika Payback Period (PP) lebih lama dari payback minimum 

maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. PP 

<payback minimum, maka ide bisnis dinyatakan layak. PP≥payback 

minimum, maka ide bisnis dinyatakan tidak layak. 
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b. Break Event Point (BEP), suatu ide bisnis layak dijalankan jika nilai 

Break Event Point (BEP) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah total 

produk yang akan dibuat. Sebaliknya, jika nilai Break Event Point (BEP) 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah total produk yang akan dibuat 

maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. BEP 

<jumlah total produk yang akan dibuat, maka ide bisnis dinyatakan 

layak. BEP≥ jumlah total produk yang akan dibuat, maka ide bisnis 

dinyatakan tidak layak. 

c. Net Present Value (NPV), suatu ide bisnis layak dijalankan jika nilai Net 

Present Value lebih besar dari 0 (Nol) atau bernilai positif. Sebaliknya, 

jika nilai Net Present Value (NPV) lebih kecil dari 0 (Nol) atau bernilai 

negatif maka ide bisnis tersebut dinyatakan tidak layak untuk dijalankan. 

Suatu ide bisnis yang memiliki nilai Net Present Value lebih kecil dari 0 

(Nol) atau negatif berarti seluruh pendapatan yang diterima dari ide 

bisnis tersebut belum mampu menutup semua biaya yang 

dikeluarkan.NPV>0 (nol), maka ide bisnis dinyatakan layak.NPV≤0 

(nol), maka ide bisnis dinyatakan tidak layak. 

d. Internal Rate of Return (IRR), suatu ide bisnis layak dijalankan jika nilai 

Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat keuntungan yang 

dikehendaki. Sebaliknya, jika Internal Rate of Return (IRR) lebih kecil 

dari tingkat keuntungan yang dikehendaki maka ide bisnis tersebut 

dinyatakan tidak layak untuk dijalankan.IRR>tingkat keuntungan yang 

dikehendaki, maka ide bisnis dinyatakan layak, IRR≤tingkat keuntungan 

yang dikehendaki, maka ide bisnis dinyatakan tidak layak.Tingkat 

keuntungan yang dikehendaki dapat digunakan sebagai bunga simpanan 

tertinggi yang dapat diperoleh. Suatu ide bisnis yang memiliki nilai 

InternalRate of Return (IRR) lebih kecil dari tingkat keuntungan yang 

dikehendaki berarti bahwa pendapatan tersebut dinilai tidak efisien 

karena masih lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang semestinya 

diperoleh jika biaya tersebut disimpan di bank.  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Gambaran Umum Produk 

Produk yang akan dibahas peneliti adalah Pipe. Produk tersebut akan dirakit 

menjadi frame sepeda motor. Frame tersebut merupakan komponen sepeda motor 

A, pesanan dari customer PT.XYZ  yang merupakan perusahaan pembuat sepeda 

motor dengan merk X. Finish produk yang dikirim ke customer berupa frame.  

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat tampilan part secara 3D (tiga dimensi dimetri) 

untuk mempermudah dalam membayangkan produk yang dimaksud. 

 

Gambar 4.1 Produk Pipe 

Part memiliki dimensi panjang 323.1 mm dengan diameter 54 mm dan 

ketebalan 2,6 mm, terbuat dari bahan besi dengan jenis STAM(steel tube 

automobile), memiliki berat sekitar 0.856 kg. 
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4.2 Gambaran Umum Special Purpose Machine(SPM) 

Special Purpose Machine atau biasa disingkat SPM adalah seperangkat 

mesin spesial yang dibuat dan dikhususkan untuk mengerjakan satu model produk 

saja. Pada penelitian kali ini mesin SPM yang dibuat adalah Proses Cutting and 

Drilling produk Pipe. Dengan nama mesin SPM Cutting and Drilling Pipe. 

 

 

Gambar 4.2 Spesial Purpose Machine Cutting, Drilling Pipe 

Keuntungan – keuntungan menggunakan Special Purpose Machine : 

• Menjamin kepresisian benda kerja. 

• Mengambil kualitas secara biaya. 

• Mengurangi tenaga kerja yang berpengalaman. 

• Menghemat tenaga kerja. 

• Semi otomatis. 

• Memperbaiki keselamatan kerja karena merendahkan rasio kecelakaan 

kerja. 
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4.3 Proses Produksi 

Sebelum impovement proses pengerjaan pipe menggunakan 2 mesin 

Circullar Saw serta 1 mesin Drilling. Mesin tersebut juga di pasang masing 

masing 1 jig untuk mempermudah operator dalam peletakaan benda kerja. Berikut 

ini adalah gambar ilustrasi mesin yang dipakai serta flow process untuk 

pembuatan produk. 

 

Gambar 4.3 Mesin Circullar saw dan Mesin Drilling 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Flow Process sebelum Improvement 

Setelah impovement proses pengerjaan pipe menggunakan 2 mesin SPM 

Cutting Drilling. Berikut ini adalah flow process untuk pembuatan produk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Flow Process setelah Improvement 
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4.4 Forecast dan Kapasitas Produksi Produk Pipe 

PT.DPM mendapatkan forecast dari PT.XYZ untuk produk frame sepeda 

motor A.  Jumlah forecast sebanyak 1.000.000 unit untuk 3 tahun, maka 1 hari 

harus memproduksi sebanyak 1.263 unit/day. Dengan perhitungan satu tahun ada 

12 bulan, 1 bulan ada 22 hari kerja. Kapasitas yang terpasang sebanyak 1.400 

unit/day(safety 10% forecast). Jadi kapasitas yang terpasang sebanyak 30.800 

unit/month. 

Tabel 4.1 Forecast Produk Pipe 2017 

Forecast 

2017 

Bulan Bulan 

Januari 30.800 

Februari 30.800 

Maret 30.800 

April 30.800 

Mei 30.800 

Juni 30.800 

Juli 30.800 

Agustus 30.800 

September 30.800 

Oktober 30.800 

November 30.800 

Desember 30.800 

 

Produksi produk tersebut sudah berjalan selama 1 tahun, dimulai dari bulan 

Februari 2016. 
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4.5 Analisa Waktu Proses 

Berikut ini adalah penjabaran waktu proses dengan menggunakan metode 

sebelum improvement yaitu menggunakan 3 proses dan setelah improvement 

dengan menggunakan mesin SPM. Pengukuran menggunakan satuan detik 

Elemen kerja dengan menggunakan 3 proses : 
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1. Proses 1 dan Proses 2, Mesin Cutting 1 proses Cutting 1 

Tabel 4.2 Tabel Standarisasi Kerja Kombinasi Proses 1 dan Proses 2  
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2. Proses 3 dan Proses 4, Mesin Drilling proses Drilling 1 + Drilling 2 

Tabel 4.3 Tabel Standarisasi Kerja Kombinasi Proses 3 dan Proses 4 
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Elemen kerja dengan menggunakan mesin SPM : 

Tabel 4.4 Tabel Standarisasi Kerja Kombinasi SPM Cutting, Drilling 
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Waktu total atau biasa disebut tack time menggunakan 4 proses adalah 61 detik. 

Operator 1 mengerjakan Proses 1 dan Proses 2 dengan cycle time 29 detik, Operator 2 

mengerjakan proses 3 dan proses 4 dengan cycle time 32 s. Cycle time yagn digunakan 

adalah yang tertinggi yaitu pada operator kedua, dengan cycle time 32 detik. 

Sedangkan waktu total menggunakan mesin SPM adalah 31 s. Dengan adanya 

improvement dapat mengurangi cycle time sebesar 3%, dan total waktu proses 

berkurang sebesar 48%. 

 

4.6 Biaya Produksi 

Harga produk tidak berubah sebelum maupun sesudah improvement. Biaya 

perawatan dan biaya penggunaan listrik juga sama. Biaya yang ditampilkan merupakan 

perbedaan biaya proses sebelum dan sesudah improvement. 

Sebelum improvement dibutuhkan cycle time 33 s dengan 2 operator/shift untuk 

menyelesaikan proses dari awal sampai akhir. Kapasitas harian adalah 1400 pcs/day. 

Dan biaya tiap operator adalah Rp 7.200.000/bulan (standar untuk costing di 

perusahaan) atau Rp 11,6/s. Berikut adalah biaya setiap produk : 

Biaya   = Takt Time x Biaya/s  

Biaya   = 61 x 11,6 

Biaya   = Rp 707,6 / pcs 

Perhitungan biaya diatas berdasarkan total waktu yang di butuhkan dalam 

pembuatan 1 buah produk. Sedangkan biaya operator adalah dalam satuan Rp/bulan 

sehingga harus dikalkulasikan dalam jumlah jam kerja yang di butuhkan setiap harinya. 

Standar jam kerja perusahaan adalah 8 jam kerja dengan 2 shift tersedia, jadi total waktu 

yang tersedia adalah 16 jam kerja. Berikut total waktu pekerjaan dalam 1 hari : 

Total waktu = CT x Forecast/day 

Total waktu = 32 x 1400 

Total waktu = 44.800 s 

Total waktu = 12 Jam 27 Menit 

Total waktu 12 Jam 50 Menit artinya jam kerja dalam satu hari masih bisa 

mencukupi kebutuhan permintaan produk. 
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Berikut adalah biaya Rp/bulan setiap produk : 

Total Biaya = Jumlah Operator x Jumlah Shift x Biaya x Biaya/bulan 

Total Biaya = 2 x 2 x Rp 7.200.000 

Total Biaya = Rp 28.800.000/month 

Setelah improvement dibutuhkan cycle time 31 s dengan 1 operator/shift untuk 

menyelesaikan proses dari awal sampai akhir. Kapasitas harian adalah 1400 pcs/day. 

Dan biaya tiap operator masih sama dengan sebelum improvement. Berikut adalah biaya 

setiap produk : 

Biaya   = CT x Biaya/s  

Biaya   = 31 x 11,6 

Biaya   = Rp 359,6 / pcs 

Perhitungan biaya diatas berdasarkan total waktu yang di butuhkan dalam 

pembuatan 1 buah produk. Sedangkan biaya operator adalah dalam satuan Rp/bulan 

sehingga harus dikalkulasikan dalam jumlah jam kerja yang di butuhkan setiap harinya. 

Standar jam kerja perusahaan adalah 8 jam kerja dengan 2 shift tersedia, jadi total waktu 

yang tersedia adalah 16 jam kerja. Berikut total waktu pekerjaan dalam 1 hari : 

Total waktu = CT x Forecast/day 

Total waktu = 31 x 1400 

Total waktu = 43.400 s 

Total waktu = 12 Jam 4 Menit 

Total waktu 12 Jam 4 Menit artinya jam kerja dalam satu hari masih bisa 

mencukupi kebutuhan permintaan produk. 

Berikut adalah biaya Rp/bulan setiap produk : 

Total Biaya = Jumlah Operator x Jumlah Shift x Biaya x Biaya/bulan 

Total Biaya = 1 x 2 x Rp 7.200.000 

Total Biaya = Rp 14.400.000/month 

Selisih antara biaya proses sebelum dan sesudah improvement adalah Rp 

28.800.000 – Rp 14.400.000 = Rp 14.400.000 / month. Artinya terjadi penambahan 

profit sebesaar Rp 14.400.000 / month dengan menerapkan improvement tersebut. 

Pada penelitian ini beberapa aspek biaya yang diambil untuk investasi mesin SPM 

Cutting Drilling. 
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Data Variabel Investasi 

Harga Mesin SPM Cutting Drilling  : Rp. 200.000.000,- 

Umur Mesin     : 5 th 

Nilai Sisa     : Rp. 20.000.000,- 

Bunga       : 10.50% 

Biaya Perawatan    : Rp. 6.000.000,-/tahun 

 

4.7 Analisa Investasi 

Metode yang akan digunakan dalam analisa investasi pada penelitian ini antara 

lain, metode BEP, PP, IRR,. Sebelum masuk dalam analisa tersebut, variabel investasi 

yang sudah tercantum dalam bab sebelumnya pada penelitian ini akan dilakukan 

perhitungan terlebih dahulu. 

 

4.8 Break Even Point 

Break Even Point merupakan suatu titik atau keadaan dimana perusahaan dalam 

operasionalnya tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian. Ada 

beberapa kesimpulan dalam Break Even Point :  

1. Apabila TR >TC maka memperoleh laba.  

2. Apabila TR = TC maka terjadi break even point.  

3. Apabila TR < TC maka investasi tidak menguntungkan  

Adapun Rumus untuk menentukan BEP secara umum sebagai 

berikut:  

TR = TC  

[Total Penerimaan] = [Total Biaya]  

(P)(𝑁𝐵𝐸𝑃)     = (TFC) + (VC)(𝑁𝐵𝐸𝑃)  

𝑁𝐵𝐸𝑃 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
  

Dimana:  

 TR     = Total Revenue (total penerimaan) per tahun  

 TC     = Total Cost (total biaya) per tahun  

 TFC   = Total Fix Cost (total biaya tetap) per tahun  

 TVC = Total Variabel Cost (total biaya berubah) per tahun  

Q /  𝑃   = Quantity (total unit produksi) per tahun  

 P    = Price (harga jual) per unit  
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 Perhitungan untuk titik BEP adalah sebagai berikut: 

 𝑁𝐵𝐸𝑃 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
 

𝑁𝐵𝐸𝑃 =
200.00.000 

707,6 − 359,6
 

 𝑁𝐵𝐸𝑃 =  574.713 unit  

 Jadi, untuk mencapai Titik Impas (BEP), yaitu keadaan dimana perusahaan dalam 

operasionalnya tidak memperoleh laba dan juga tidak mengalami kerugian, maka 

banyak produk yang harus terjual adalah sebanyak 574.713 unit.  

4.9 Payback Period 

Payback period digunakan untuk melihat lamanya waktu pengembalian investasi. 

Total biaya   = Rp 200.000.000 

Total Profit   = Rp 14.400.000 / month 

     = Rp 172.800.000 / tahun 

Umur pakai   = 5 tahun 

Periode pengembalian  = Rp 200.000.000 /  Rp 172.800.000 

     = 1,15 tahun atau 1 tahun 2 bulan 

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi 

tidak lebih dari 2 tahun. Standar dari nilai Payback Period di Perusahaan adalah 

maksimal 2 tahun, hal ini dikarenakan lama produksi suatu prodek berkisar antara 3 

sampai 4 tahun. Nilai ini lebih kecil dari umur pakai mesin SPM yaitu 5 tahun, maka 

investasi ini dikatakan layak dan menguntungkan. 

4.10 Hasil Perbandingan Sebelum dan Sesudah Improvement 

Hasil perbandingan kelebihan maupun kekurangan dari penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 Tabel Perbandingan sebelum dan sesudah Impovement 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL SEBELUM SESUDAH 

Cycle Time 33 s 31 s 

Takt Time 66 s 31 s 

Jumlah Proses 4 proses 1 proses 

Jumlah Operator 4 orang 2 orang 

ANALISA INVESTASI 

Break Event Point  574.713 unit 

Payback Period  1 Tahun 2 Bulan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahaan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Analisa kelayakan investasi metode Payback Period di dapatkan hasil 1 

tahun 2 bulan. Analisa kelayakan investasi metode Break Event Point di 

dapatkan jumlah 574.713 unit. Standar dari nilai Payback Period di 

Perusahaan adalah maksimal 2 tahun, hal ini dikarenakan lama produksi 

suatu produk berkisar antara 3 sampai 4 tahun. Nilai ini lebih kecil dari 

umur pakai mesin SPM yaitu 5 tahun, maka investasi ini dikatakan layak 

dan menguntungkan. 

2. Dengan melakukan improvement tersebut dapat mengurangi cycle time 

dari 33 detik menjadi 31 detik. Mengurangi takt time dari 66 detik 

menjadi 31 detik. Berakibat juga pada pengurangan operator, dari total 4 

operator menjadi 2 operator. 

3. Sebelum improvement terdapat 4 proses dan setelah improvement hanya 

1 proses saja, dikarenakan keempat proses tersebut berjalan bersamaan. 

 

5.2  Saran 

Setelah improvement dilakukan pada produk pipe, ternayata dapat menabah 

profit bagi perusahaan. Diharapkan dapat dilakukan improvement pada produk lain. 

Pada proses setelah improvement terdapat waktu operator menunggu selama 20 

detik. Waktu menunggu tersebut dapat dilakukan improvement lagi. 
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