
PT. Rasindo Agwg Perkasa odalah ~ yang bergerak di bidang makanan ringan 
atau lebih dikenal dengan snoc/c. PT. Rasindo Agung l'erbsa memulai usabanya sejak bulan 
Agustus 2001 dengan mengemas ulaog produk snack sejenis ~c:biki~ ke dalam kemasao dengan 
merek sendiri yang dipasarkan ke beberapa wilayah eli Indonesia. 

8qak tahw 200~, perminlaan snack lllelljllllami peninsf<alan yang culrup pesal sebingga 
mengakibatkan meningkatnya pula pemakaian bahan batu Kuam belum memproduksi sendiri, 
malat kebutuhan bahan baku terganhmg dari bebeiapa Sllpplier yang Ielah menjaliD keljasama 
dengan PT. Rasindo Agung Perbsa. Tetapi sejak awallabun2003 supply baban baku dari supplier 
sering mengalami keterlambatau yang cukup lama, sebingga menyebabkan 1erbambalnya proses 
pengemasan yang dilakubn oleb PT. Rasindo Agung Peokasa 

Untuk itu PT. Rasindo Agung Perkasa mempertiJnbaJig untuk mendiribn pabrik 
sendiri yang memproduksi maclc jagong atau yang 1<llbnal dedpl sebutan "cbiki~. Untuk 
pendirian pabrik snack diperlukan investasi yang culrup besar kama selain meinerlukan 1empat 
yang luas, juga membutubkan inesin-mesiD yang culrup mahal barganya. 

Agar investasi yang dilakukan oleb PT. Rasioclo Agung Petbsa tidak sia-sia, maka pedu 
dilakukan studio kelayakan pendirian pabrik snaclc, sebingga imeslsi yang akan diJakubn oleb PT. 
Rasindo Agwg Perkasa tidak mengalami kerugian. UDiuk melakubn studi kelayakan ini ditinjau 
dari beberapa aspek penting, antara lain: aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis dan aspek 
keuaDgao. DaJam seliap aspek dilaknkan pene1i1ian dm pedJituosan yang bedaitan deugan proses 
produksi snack, yang meliputi: pemiliban lokasi, pemilihan mesin-mesin produksi, perenalll88ll 
produksi, pemilihan tenaga kerja dan penentuanjob descriplioll masing-masing bagjan. SdaiD itu 
juga membual proyeksi rugi laba, proyebi - dm """''lrihong bmp pokok produksi agar 
dapat dihitung nilai Net Present Yalue (NPV), 1..-1 Role ifk~Jnl (IRR). Dlscmmled Payback 
Period serta mengbitung lJI'eak E\len Point (BEP) yang c1apat dignnakan untuk ._.gana!isa 
kelayakan pendirian pabrik snack ini. 

Dari penelitian yang dilalrukan, pendirian pabrik snack ini layak Wlluk di!aksanahn 
dengan peninjauan dari bebeiapa aspek. tadi. Dari aspek pasar, pendirian pabrik ini layak kareoa 
dari hasil peramalan permintaan terbadap demand masa lalu llll!llgalami peningkalan setiap 
tahunnya. Dari aspek marJI!iemen, pendirian pabrik snock ini juga Jayak untuk dilaksanakan kareoa 
perusahaan tidak mengalami kesulitan daJam menc:ari tenaga lrelja. kareoa daerah yang dipilib 
tersedia sumber daya manusia yang produktif. Seclengbn dari aspek leknis, pendirian pabrik snoclc 
ini juga layak untuk diJaksanakan kareoa lokasi yang dipllih saogalllllllllh dan berdekatau deugan 
baban baku, sebiDgga dapat meogutangi biaya produksi DiliJ!iau dari aspek keuangan, pendirian 
pabrik snack ini juga layak untuk dilakukan kareoa dari basil perhitungan selama horizon 
pereocanaan lima tah1m kedepan mengbasiJbll nilai Net Presem Yalue (NPV) positif yaitu 
Rp.20.698.982639,68. N"dai /nJemaJ Role if &hun (IRR) juga lebih besar dari nilai Minimwn 
Anrative Rate of Return (MARR) yaitu 111,69%, sebiDgga pendirian pabrik snack bisa dikalakan 
layak. SeJain itu DiscounJed Payback Period-nyajuga relalifkecil, yaitu 2 blbw 2 bulan, sebingga 
pendirian pahrik ini sangat layak didirikan kareoa dalan waktu 2 tahun 2 bulan modal yang 
dikeluarkan akan kembali. 


