
ABSTRAK

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi
oleh masyarakat. Saat ini jenis minyak gor€ng yang paling banyak dikonsumsi
oleh masyarakat adalah adalah minyak gorang kelapa sawit. Realita menunjukkan
bahwa konsumsi minyak gormg kelapa sawit didoninasi oldr minyak goreng
yang tidak berrner{< atau istilah umumnya adalah minyak goreng curah. Hal ini
memhikan potensi untuk mendirikan agen minyak goreng banl karena
konsumsi minyak goreng masyarakat mengalami peningkatan setiap tahururya.

Investasi unruk pendirian agen baru ini merrerlukm penelitian lebih lanjut
dengan mernperhatikan berbagai aspek. Aspek-aspek yang akan diteliti mancakup
aspek pasar, aspek teknis, aspek manajernen, dan aspek kanangan.

Pada aspek pasar dilakukan survei awal dengan. melakukan panyebaran
kuesioner dan perhitungan pasar potensial efektif untuk mengetahui prospek
pendirian agen. Pendirian agen layak dilalnrkan karena dari hasil perhitmgan
pasar potensial efektif menunjukkan bahwa pennintaan minyak goreirg curah
masih tinggi.

Pada aspek t€knis dilakukan perenciuraan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan usah4 perencanaan kapasitas bak penampung perencanaan luas
lantai, penentran lokasi dan layout agen. Analisis aspek teknis memberikan
gambaran bahwa pendirian agen dapat diwujudkan dan tidak ada kesulitan dalam
pelaksanaannya.

.- Pada aspek manajeman dibuat struktur organisasi, deskripsi peke{aan,
spesifikasi peke{aa4 jurnlah tenag ke{a yang dibutubkaa Aan waltu terla. 

-

. Pada aspek keuangan dilakukan perhitungm total projed cost, p€nyusunan
laporan rugi lab4 dan p€nyusunan aliran kas. Kemudian dilakukm 

-evaluasi

kriteria investasi dengan metode NPV yang menghasilkan nilai positif sebesar Rp
759.728.889, DPP dengan waktu pelr.gerrbalian yang orkup singkat, dan IRR
sebesar 39,41% jauh lebih besar dari MARR sebesar l9olo. Selain itu juga
dilakukm perftitungan BEP selama periode perencanaan.

- Se-lain qembahas aspek-aspek diafas, analisa sensitivitas juga diperlukan
gh1k T"L'hut tingkat ketmtungan yang dapar dicapai bila kondisikondlsi yang
tidak dihaapkan teiadi. Analisis sensitivitas dilak'kan terhadap harga juaf da;
harga beti minyak goreng. Anarisis secara keseluruhan cari anaisis se'sitivitas
menunjukkan bahwa pandirian usaha masih layak unhrk dilaksanakan apabila
penunrnan harga beli minyak goreng curah tidak lebih dari 56.122% dari keadaan
mula-mula. Selain itu pengembangan usaha masih layak untuk dilaksanakan
selama MARR tidak lebih dari 39,41%. Bebaapa jenis analisis rasio yang
digunakff m€nunJukkan peningkatan laba atau asset s€fiap ahunnya-

Dari hasil penelitian tugas akhir ini dapat disimFulkm bahwa pendirian
agen minyak goreng di lombok layak dilakukan.


