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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini transportasi mempunyai peran yang sangat penting karena  

merupakan salah satu unsur yang turut menentukan perkembangan ekonomi suatu 

kota bahkan Negara. Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke 

tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan 

atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda 

yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda 

jalan, moda kereta api dan moda pipa. 

Kemajuan teknologi dibidang transportasi telah membawa banyak kemudahan 

bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.Teknologi telah dapat 

meminimalisasi jarak dan waktu tempuh ke tempat tujuan. Selain itu, arus orang, 

barang, dan jasa dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih lancar dan dapat 

menyebar luas secara merata. Lancarnya mobilitas perhubungan arus orang dan 

perdagangan barang-barang ini juga menyebabkan makin secepatnya perputaran 

uang, barang, jasa sehingga dapat diharapkan adanya distribusi pendapatan yang lebih 

menyebar dan merata. 

Dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut berperan dalam menghubungkan 

satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan 

secara lancar. Disamping itu, sektor transportasi laut berperan dalam merangsang 

pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal (konsep transport promote the trade) 

dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah 

berkembang (konsep transport follow the trade). Dengan kata lain transportasi laut 
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berperan dalam menggerakkan dinamika pembangunan melalui mobilitas manusia, 

barang dan jasa serta mendukung pola distribusi nasional 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 

lebih dari 17.500, panjang garis pantai lebih dari 80.000 km dan kurang lebih 2/3 dari 

seluruh wilayahnya adalah merupakan perairan. Dengan kondisi geografis yang 

demikian, maka peranan transportasi laut bagi Indonesia adalah sangat strategis dan 

vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial 

dan budaya serta pertahanan dan keamanan. 

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas, 

Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan 

laut.Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 

tentang Pelayaran yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008.Undang-Undang baru tentang Pelayaran ini menghendaki adanya 

peralihan paradigma dalam penatalaksanaan dan pengoperasian pelabuhan di 

Indonesia. UU tersebut menetapkan sistem otoritas pelabuhan yang akan 

melaksanakan peran pengaturan, mengakhiri kendali monopoli BUMN atas layanan 

pelabuhan, dan mengharuskan penyusunan rencana induk pelabuhan nasional dan 

daerah.Secara garis besar UU Pelayaran tahun 2008 memberikan fondasi untuk 

reformasi sistem pelabuhan di Indonesia secara menyeluruh.Yang paling jelas adalah 

bahwa undang-undang tersebut menghapus monopoli sektor negara atas pelabuhan 

dan membuka peluang untuk partisipasi baru sektor swasta.Undang-Undang 

Pelayaran yang memisahkan fungsi regulator dan operator membuka peluang bagi 

swasta di sektor kepelabuhanan.Berdasarkan perubahan status PT. Pelindo IV 

(Persero), maka dimulailah era persaingan. Pihak swasta, baik yang memiliki badan 

hukum ataupun perseorangan, dapat melaksanakan usaha di bidang jasa 

kepelabuhanan dengan terlebih dahulu mengajukan dan mendapat ijin sebagai Badan 

Usaha Pelabuhan (BUP) serta memperoleh izin operasi dari Kementerian 

Perhubungan melalui perjanjian pengoperasian pelabuhan/terminal. (Ray, 2008) 
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Badan Usaha Pelabuhan, berdasarkan Pasal 91 UU Nomor 17 Tahun 2008, 

melakukan kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai 

dengan jenis usaha yang dimilikinya. Kegiatan operasional PT. Pelindo IV (Persero) 

pada dasarnya meliputi arus kapal, arus barang, arus petikemas, dan arus 

penumpang.Khusus untuk arus barang dan arus petikemas, hingga akhir 2013, arus 

bongkar muat barang melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT. Pelindo IV 

(Persero) pada tahun 2013mencapai 8.467.419 ton, meningkat dari periode 

sebelumnya 8.059.419 ton.Dengan arus bongkar muat yang terus meningkat, serta 

posisi strategis yang berada pada jalur pelayaran utama di Selat Makassar, membuat 

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) terus memacu peningkatan layanan mereka. 

Arus barang pada PT. Pelindo IV (Persero) melalui dermaga umum untuk  barang 

general cargo, bag cargo, dan curah kering,  sementara petikemas melalui Terminal 

Petikemas yang dikhususkan pada cabang Terminal Petikemas Makassar dan 

Terminal Petikemas Bitung. 

Tingginya layanan yang diberikan perusahaan pada tahun 2013 menghasilkan 

pendapatan jauh lebih besar di banding tahun lalu. Jika realisasi sepanjang 2013 lalu 

sebesar Rp. 324 miliar maka di tahun 2014 PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

menargetkan penambahan sebesar Rp.20 miliar. 

Dengan demikian, sejalan dengan perkembangan volume kegiatan operasional 

yang ditangani oleh Terminal Petikemas PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dalam 

periode 2009 – 2014, maka dipandang bahwa ketersediaan peralatan bongkar muat 

petikemas sangat terbatas dan sudah tidak memadai, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian (penambahan) peralatan sehingga mampu mengantisipasi pertumbuhan 

lintasan petikemas melalui TPM dimasa mendatang. Berikut komposisi peralatan 

bongkar muat yang dimiliki PT. Pelabuhan Indonenesia IV (Persero) Cabang 

Terminal Petikemas Makassar. Berikut tabel komposisi ketersediaan alat bongkar 

muat yang ada di PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar : 
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Tabel 1.1 

Komposisi Ketersediaan Alat Bongkar Muat PT. Pelindo IV (Persero) Cabang 

Terminal Petikemas Makassar Tahun 2011 - 2013 

NO URAIAN SATUAN 

TAHUN 

2011 2012 2013 

TPM MTS TPM MTS TPM MTS 

1 CONTAINER CRANE UNIT 3 2 5 2 5 2 

2 TRANSTAINER UNIT 7 3 11 3 11 3 

3 HEAD TRUCK UNIT 23 4 27 4 29 4 

(Sumber : PT. Pelindo IV (Persero), 2014) 

Seiring dengan semakin meningkatnya perdagangan di Indonesia, maka 

aktivitas di PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar juga semakin cepat, 

terutama dalam kegiatan operasional perusahaan.Dalam upaya meningkatkan 

kelancaran operasional dan mengantisipasi terhadap peningkatan volume penanganan 

petikemas di lapangan, maka perusahaan melakukan investasi yang dapat 

memberikan peluang-peluang dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dengan 

melakukan pengadaan alat bongkar/muat barang.Saat ini alat bongkar/muat yang 

sangat dibutuhkan perusahaan dalam upaya meningkatkan volume penanganan 

petikemas di lapangan adalah transtainer. Berikut adalah perkiraan transtainer yang 

dibutuhkan PT. Pelindo IV (Persero) pada tahun 2014Cabang Terminal Petikemas 

Makassar : 

Tabel 1.2 

Estimasi Kebutuhan Transtainer PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal 

Petikemas Makassar Tahun 2014 

No Uraian Satuan 
2014 

Estimasi Realisasi 

1 Transtainer Unit 21 14 

Sumber : Data yang diolah kembali 
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Berdasarkan tabel 1.2 pada Terminal Petikemas Makassar saat ini terdapat 14 

transtainer. Jumlah transtainer tersebut dapat dikatakan tidak memadai dikarenakan 

sesuai denganstandar yang telah ditentukan oleh perusahaan yaituditerapkannya 

komposisi alat bongkat muat 1, 3 dan 5. Dimana 1 unit container crane membutuhkan 

3 unit transtainer dan 5 unit head truck sebagai alat penunjang, maka estimasi 

transtainer yang dibutuhkan sebagai alat penunjang sebanyak 21 unit, berdasarkan hal 

tersebut perusahaan masih kekurangan7 unit transtainer, sehingga perlu dilakukan 

pengadaanterhadap penambahan transtainersecara bertahap agar kegiatan operasional 

perusahaan dapat berjalan lancar. 

Rencana pengadaan peralatan ini dibuat berdasarkan data realisasi dan 

proyeksi arus petikemas, dimana pengadaan ini berdasarkan asumsi pasar yang akan 

ditangani oleh PT. Pelindo IV Makassar Cabang Terminal Petikemas Makassar. 

Selain aspek operasional dan pasar, maka sebagai pertimbangan lain, pengadaan 

peralatan tersebut juga melihat aspek implementasi regulasi yang ada saat ini dan 

aspek finansial (termasuk study kelayakan investasi) yang nantinya menjadi tolok 

ukur dalam perencanaan pengadaan alat bongkar muat dan keputusan manajemen. 

Adapun investasi yang direncanakan adalah 1 (satu) unit transtainer 

bekas.Transtainer merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam 

kegiatan usaha perusahaan.Kurangnya ketersediaan transtainer yang dibutuhkan maka 

kegiatan produksi dapat terhambat, dan hal tersebut dapat mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan yang bersangkutan. 

Sifat umur manfaat atau masa penggunaantranstainer yang panjang (12 

tahun), seharusnya membutuhkan perencanaan yang panjang dan detail dalam 

pengadaannya. Perusahaan harus memikirkan proyeksi pemakaian ataupun 

pemanfaatan dari transtainer yang akan diadakan untuk mendukung operasional 

perusahaan di masa-masa yang akan datang.  

Mengingat pengadaan transtainer bekas ini merupakan suatu hal yang dapat 

dikatakan sulit, karena adanya aturan pembatasan investasi berdasarkan UU 
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Pelayaran tahun 2008 (pada kegiatan bongkar muat, operasi kapal tunda, terminal 

kering dan basah, terminal roll-on roll-off, investasi pada dermaga-dermaga dan 

bangunan di atas pelabuhan) dan memerlukan modal yang besar maka proyek 

pengadaan ini melibatkan resiko yang cukup besar, yaitu resiko ketidakpastian 

tentang kondisi masa depan yang mempengaruhi suatu investasi adalah resiko yang 

harus dijalankan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat mengalami 

kehilangan modal yang ditanamkan ataupun dapat kehilangan seluruh harta kekayaan 

perusahaan bahkan bisa saja terbelit hutang sehingga tidak mampu lagi di bayarkan. 

Sehubungan dengan besarnya resiko kerugian yang harus dihadapi oleh 

perusahaan, maka diperlukan suatu evaluasi atau analisis yang baik terhadap 

pengadaan transtainer baru ini sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat 

diminimalisasikan. Salah satu analisis yang dapat membantu perusahaan dalam 

merencanakan pengeluaran dana dan menentukan layak atau tidak layak nya suatu 

investasi adalah Analisis Capital Budgeting.Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilia, dkk (2014) yang menyatakan bahwa penilaian dengan 

menggunakan teknik capital budgeting sangat diperlukan supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berakibat fatal pada 

kelangsungan hidup perusahaan, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang 

karena modal yang telah ditanamkan tidak dapat ditarik kembali. Di dalam analisis 

capital budgeting diadakan suatu penilaian dengan menggunakan beberapa teknik, 

sehingga dapat diambl keputusan apakah sebaiknya menerima atau justru menolak 

suatu rencana investasi.Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, 

dkk (2014) yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perlu membuat perencanaan 

anggaran modal atau dikenal dengan istilah “capital budgeting” untuk menilai 

rencana investasi.Pada analisis capital budgeting diadakan suatu penilaian dengan 

menggunakan beberapa teknik, sehingga dapat diambil keputusan apakah sebaiknya 

menerima atau menolak suatu investasi. Kelayakan rencana investasi ini ditentukan 

oleh rata-rata pengembalian setelah pajak (Average Rate of Return), perhitungan 



7 
 

 
 
 

  

jangka waktu pengembalian (Payback Period), net present value (NPV), benefit cost 

of rasio (B/C ratio) dan Internal Rate of Return (IRR). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan analisis kelayakan 

investasi dengan menggunakan teknik Capital Budgeting pada PT. Pelindo IV 

(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. Maka dari itu penulis mengambil 

judul “Analisis Kelayakan Investasi Perusahaan PT. Pelindo IV (Persero) 

Cabang Terminal Petikemas Makassar Dalam Pengadaaan Transtainer dengan 

Menggunakan Metode Capital Budgeting” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam pembentukan sebuah usaha baru, setiap usaha pasti akan memprediksi 

bagaimana rancangan usaha yang akan dijalankan. Baik itu dari segi pemasaran, 

operasi, SDM, dan keuangan.Khususnya pada proyeksi keuangan,data-data yang ada 

baik itu laporan proyeksi laba rugi, laporan proyeksi arus kas, dapat menjadi bahan 

pengambilan keputusan manajemen untuk menjalankan usaha ini.Dan data tersebut 

dapat diolah menggunakan analisis Capital Budgeting guna mengetahui kelayakan 

suatu investasi bisnis.Analisis yang dapat dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah 

menekankan pada aspek keuangannya saja, sesuai dengan konsentrasi dan fokus studi 

penulis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan oleh PT. Pelindo 

IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar? 

2. Bagaimana menentukan  nilaicash out flow danoperational cash flowproyek 

investasitranstainer yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) Cabang 

Makassar? 

3. Bagaimana kelayakan investasi transtainer yang dilakukan oleh PT Pelindo IV 

(Persero) Cabang Makassar dengan menggunakan metode capital budgeting? 
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4. Bagaimana kelayakan investasi  transtaineryang dilakukan oleh PT. Pelindo 

IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar dengan menggunakan 

analisis sensitivitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan data 

yang berkaitan langsung dengan masalah Capital Budgeting dalam hubungannya 

dengan rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar, sehingga dapat dijadikan (bahan) 

informasi untuk melakukan analisis kelayakan dari rencana investasi perusahaan yang 

akan dilakukan. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan untuk 

penyusunan skripsi sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis 

Manajemen di Universitas Widyatama. 

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis hasil kelayakan investasi yang dilakukan oleh PT. 

Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar. 

2. Untuk menganalisis nilai cash outflow, dan Operational Cash Flowproyek 

investasitranstainer yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) Cabang 

Makassar 

3. Untuk menganalisiskelayakan investasi transtainer yang dilakukan oleh PT 

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makaassar 

dengan menggunakan metode capital budgeting. 

4. Untuk menganalisis kelayakan investasi transtainer yang dilakukan oleh PT. 

Pelindo IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar dengan 

menggunakan analisis sensitivitas. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat berguna 

untuk : 

1. Penulis 

Untuk menambah pengetahuan serta lebih memahami secara teoritis dan 

praktis ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan lingkungan 

kerja serta untuk melatih diri khususnya dalam menganalisis suatu 

permasalahan dan menambah pengetahuan terutama dalam menganalisis 

kelayakan rencana ekspansi ditinjau dari aspek keuangan. 

2. Perusahaan 

Agar dapat memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan ekspansi ini 

agar dapat meminimalkan risiko investasi. 

3. Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan 

sumber informasi terutama yang menyangkut judul penelitian ini dan 

diharapkan dapat menjadi ide untuk meneruskan penelitian ini jika terdapat 

kekurangan atau hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam dari 

penelitian ini. 

 

1.5 Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

dengan metode survei.Menurut Nazir(2003 : 57)studi kasus atau penelitian 

kasus(case study) adalah : 

“Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu 

fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, subjek penelitian 

dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat” 
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Kemudian menurut Nazir(2003 : 56)  metode surveiadalah : 

“Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta daro gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara 

factual, baik tentang instuisi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu 

kelompok ataupun daerah. Metode survey membedah dan menguliti 

serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran 

terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung” 

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka metode penelitian yang tepat 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Menurut  Nazir (2003 : 54) 

metode deskriptif adalah: 

“Suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia atau obyek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.” 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis 

gambaran kelayakan investasi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 

Terminal Petikemas Makassar.  

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan 

contoh kasus di Terminal Petikemas Makassar (TPM) yang berlokasi di jalan 

Nusantara No.329 Makassar dengan waktu penelitian hingga pembuatan laporan 

dilaksanakan selama empat bulan terhitung mulai Agustus hingga November2014. 

 


