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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Industri pertambangan membutuhkan suatu perencanaan yang 

baik  agar penambangan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian baik 

dari segi materi maupun waktu. Maka dari itu, dengan adanya 

perencanaan yang matang dan perhitungan–perhitungan yang logis dari 

segi material, lingkungan, sosial, ekonomi dan sebagainya maka usaha 

industri pertambangan dapat berjalan dengan baik.  

Investasi dalam bidang pertambangan umumnya membutuhkan 

penggunaan dana yang besar, serta memiliki resiko yang besar pula. Oleh 

karena itu, sebelum melakukan investasi harus mengambil keputusan 

yang cermat dalam aspek teknis dan ekonomis. Kajian ekonomis harus 

mencakup penilaian situasi dan kondisi pada saat sekarang, kondisi 

mendatang, terutama memperhitungkan perubahan–perubahan kondisi 

yang mungkin terjadi karena faktor perkembangan teknologi.  

Net Present Value (NPV) atau nilai sekarang bersih digunakan 

untuk menghitung selisih nilai sekarang investasi (aliran kas keluar) 

dengan nilai sekarang penerimaan bersih (aliran kas masuk) di waktu 

yang akan datang. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka positif, 

maka usulan investasi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan. Jika 

sebaliknya, usulan investasi sebaiknya ditolak. 
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NPV yang dihasilkan dari proyek yang dijalankan perusahaan 

selama umur tambang, diperoleh berdasarkan selisih antara cash flow 

yang dihasilkan terhadap investasi yang dikeluarkan. Jika NPV > 0 (nol) 

maka usaha/proyek layak untuk dilaksanakan, NPV < 0 (nol) maka 

usaha/proyek tidak layak untuk dilaksanakan, sedangkan NPV = 0 (nol) 

maka usaha/proyek berada dalam keadaan BEP (Break Event Point). 

Untuk menghitung net present value diperlukan data tentang 

perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta 

perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Hasil dari net present 

value inilah yang akan menentukan satu atau beberapa parameter 

investasi yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap suatu proyek. 

Maka dari itu perlu adanya perhitungan net present value, yang dapat 

memberikan efek yang positif dan sebagai antisipasi kepada perusahaan 

untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu proyek terhadap harga jual 

suatu produk dan biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut. 

Selain itu fungsi dari perhitungan net present value pada suatu proyek 

yang akan dijalankan adalah untuk mengetahui pendapatan keuntungan 

selama umur proyek tersebut dijalankan. 

  Berdasarkan latar belakang  tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian tugas akhir yang berjudul “Kajian Pengaruh Parameter 

Ekonomi Terhadap Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value) Pada 

Penambangan Bijih Emas di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, 

Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku”.     
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1.2  Perumusan Masalah  

1.2.1  Identifikasi Masalah  

Penelitian ini mengarah pada identifikasi masalah dalam 

pengkajian aspek ekonominya saja, seperti perhitungan biaya–biaya yang 

dibutuhkan, pendapatan, perhitungan aliran (cash  flow), discounted rate 

of return atau Internal rate of return, net present value, payback periode 

dan analisis sensitivitas (sensitive analysis). Pengkajian penambangan 

yang dilihat dari aspek ekonomi ini berdasarkan dari rancangan data 

teknis yang telah dibuat atau dirancang sebelumnya, sehingga dalam 

perhitungan biaya–biaya yang dikeluarkan akan sangat dipertimbangkan 

oleh pihak perusahaan. Maka dari itu, dapat dilihat hasil perhitungan cash 

flow, payback period, npv, discount rate dan sensitivity analysis terhadap 

perubahan harga jual bijih emas dan biaya produksi yang naik turun. 

 

1.2.2  Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi pada 

perhitungan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan atau dibutuhkan dalam 

kegiatan penambangan bijih emas, serta harga jual hingga menghasilkan 

produk. 

 

1.2.3  Masalah Penelitian  

Masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada 

parameter– parameter berikut ini:  
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a) Berapa jumlah biaya-biaya yang akan dikeluarkan; 

b) Berapa jumlah hasil pendapatan dari penjualan produk; 

c) Berapa jumlah aliran kas (cash flow) selama umur tambang; 

d) Berapa jumlah nilai sekarang bersih (net present value) yang 

diterima oleh perusahaan selama umur proyek pada laju 

pengembalian modal tertentu;  

e) Berapa besar laju pengembalian investasi (internal rate of return);  

f) Berapa lama waktu pengembalian yang dibutuhkan oleh pendapatan 

suatu proyek untuk mengembalikan nilai investasi/kapital yang telah 

ditanamkan pada proyek tersebut (payback period); 

g) Berapa besar persentase perubahan harga jual bijih, biaya produksi, 

kapital pabrik, dan discount rate terhadap analysis sensitivity. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan 

penambangan bijih emas yang dilihat dari aspek ekonomi di Kabupaten 

Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, dengan tujuan adalah:  

a) Mengetahui biaya–biaya yang akan dikeluarkan;  

b) Mengetahui pendapatan hasil penjualan produk; 

c) Menghitung aliran kas (cash flow); 

d) Menghitung (net present value) yang diterima oleh perusahaan; 

e) Menghitung discounted cash flow rate of return (DCFROR) atau 

internal rate of return (IRR); 
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f) Menghitung payback period;.  

g) Menghitung sensitivity analysis, untuk melihat pengaruh dari 

parameter–parameter perubahan harga jual, biaya produksi dan 

perubahan biaya kapital pabrik serta pengaruh perubahan discount 

rate. 

 

1.4  Anggapan Dasar  

Anggapan dasar penelitian merupakan suatu rancangan 

penambangan dianggap baik yang dilihat dari aspek ekonomi apabila:  

1) Nilai net present value (NPV) bernilai positif; 

2) Nilai IRR lebih besar dari suku bunga minimum (i*); 

3) Payback period relatif lebih cepat; 

4) Harga jual bijih naik 5% hingga 30% maka proyek yang dijalankan 

akan menguntungkan; 

5) Biaya produksi dan biaya kapital pabrik turun 5% hingga 20% maka 

proyek dapat dijalankan dan menguntungkan hingga batas sensitif 

sesuai dengan perhitungan aliran kas: 

 

1.5  Metodologi Penelitian   

Metoda yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

1) Teknik Pengumpulan Data  

 Berdasarkan sumbernya data yang dikumpulkan terdiri dari dua 

jenis, kedua jenis data tersebut adalah:   
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a) Data primer, data ini merupakan data yang diperoleh secara 

langsung di lapangan.   

b) Data sekunder, data ini diperoleh dari referensi–referensi  yang 

telah ada dan digunakan untuk melengkapi data yang masih 

kurang.  

2) Teknik Pengolahan Data  

 Teknik pengolahan data dilakukan pada data yang sudah terkumpul 

dan dianggap cukup selanjutnya diolah dengan metode perhitungan 

tertentu menggunakan software Microsoft Office Excel untuk 

menghasilkan kajian ekonomi yang sesuai. 

3) Teknik Analisa Data  

 Data yang telah diolah kemudian dianalisa untuk mengetahui apakah 

suatu data telah menunjukkan hasil yang diinginkan sesuai dengan 

target  yang direncanakan atau belum. Dari analisis data tersebut 

kita dapat membuat suatu keputusan yang kemudian digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi 

perusahaan. 

 

Kegiatan penelitian ini dapat dilakukan dengan baik jika telah 

menghasilkan semua data yang diperlukan sesuai dengan metodologi 

penelitian yang dibuat.  

Lebih jelasnya kegiatan penelitian yang dilakukan dapat dilihat 

pada diagram metode penelitian yang ada pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 

Diagram Alir Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan ini adalah:  

BAB  I :   PENDAHULUAN   

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud 

dan tujuan, ruang lingkup masalah, anggapan dasar, metoda 

penelitian serta sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

BAB  II :  TINJAUAN UMUM 

Bab ini meliputi keadaan umum yang dapat menggambarkan  

tentang kondisi dan lingkungan dimana penelitian ini dilakukan.  

BAB  III :  LANDASAN TEORI  

Bab ini dipaparkan teori–teori yang berkenaan dengan ruang 

lingkup penelitian tentang kajian ekonomi tambang .  

BAB  IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini akan menjelaskan hal–hal yang berkaitan dengan data, 

dimana data yang terkumpul diuji dan diolah untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang ditentukan.  

BAB  V :  PEMBAHASAN   

Bab ini merupakan pembahasan dari data yang telah diolah dan 

dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.   

BAB  VI : KESIMPULAN DAN SARAN   

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dibahas pada bab–bab sebelumnya, dan disertai beberapa 

saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. 
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