
RlNGKASAN 

friska Yakup Antoni Hutasoit, mcngambil j udul Tugas Sarjana : Studi 

mengcnai umur <.�konomis Forklift untuk · mcnentukan kcbijaksanaan 

"lkplac<·nu�nt" di PT. 'l'irta Sumhcr Mcnarnlcstnri Medan, dcngan asuhan 

l\!111bi111bing I Ir. 1 lj. 1 laniza AS, MT dun pembimhing II Ir. lbspal Singh, MT. 

PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan adalah perusnhaan swasta PMDN 

yang bergerak dalam bidang distributor air minum mineral Aqua yang berlokasi di 

jalC1n l lclvctia By Pass 14 Medan. Pcrusahaan ini dalam rncrnas<1rka11 prod11knya 

· cara luas di daerah Sumatera Utara dan mempunyai depo-depo diberbagai 

"'abupaten sepe11i : Depo Rantau Prapat, Padang Sidempuan, Sibolgn, Siborong-

l irong, P. Siantnr, Tebing Tinggi, Kisarnn, Kabanjahe dan Pangkalan Brnndan. 

11 ) luk ut:1111a yang dijual di pcrusahnan tersdrnt adalah nir 111im1111 min�:r:tl /\qua 

n Vit sedangkan produk lainnya yaitu susu Anlene, rninuman ringan Lipovitan 

Da!arn pcrkernbangan teknologi yang sernakin pcsal. rnenych:thknn 

dalam dunia bisnis mcnjadi scrnakin t;.�j<1tn. Scinua pihak hcrusalw 

m n apatkan teknologi yang sesuai dengan biaya tcrcndah. 

Salall satu cam untuk mcndapatkan biaya tercndah adal;ih dengan 

m ·ngc11dalikt111 invl:stasi, baik investasi awal maupun i11v,:sL1si l1n1jut;1n y1111g 

n · rn lain berupa pcnggantian pcralatan. 
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PT. Tirta Swnber Menaralestari (TSM) Medan yang bergerak dalam bidang 

distributor Aqua, memilik:i peralatan-peralatan yang memerlukan investasi awal 

dan biaya operasi yang cukup beE:.ar. Kemlttmgan perusahaan sangat besar 

kaitannya dengan biaya operasi, hingga peningkatan keuntungan sq.ialan dengan 

penurunan ongkos operasi. 

Penurunan ongkos operasi dapat dilaksanakan antara Jain dengan cara 

menurunkan biaya operasi mesin dan peralatan serendah mungkin. SaJah satu cara 

untuk menurunkan bi,aya operasi mesin dan peralatan adalah dengan 

melaksanakan penggantian peralatan tepat pada waktunya. 

Secara teknis mung,kin peralatan yang ada masih dapat dioperasikan dan 

masih mempunyai kemampuan untuk berproduksi, tetapi secara ekonomis 

mungkin tidak menguntungkan lagi. 

Hasil analisa dan evaluasi dari data yang diperoleh di PT Tirta Sumber 

Menaralestari Medan didapatkan umur ekonomis forklift selarna 3 (Tiga) tahun 

haJ itu berarti bahwa nilai ekonomis peralatan tersebut adalah tiga tahun dan 

apabila perusahan tidak rnemperdulikannya maka perusahaan akan mengalami 

kemgian. Sebagai bahan pertimbangan sebaiknya pihak perusahaan mengadakan 

penelitian terhadap peralatan baru atau hanya mengganti sebagian dari kerangka 

dasar peralatan tersebut. 

ii 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melaksanakan penggantian peralatan tepat pada waktunya. 

Secara dioperasikan dioperasikan 

mempunyai secara 

mungkin 

Hasil an an a diperoleh Tirta 

aralestari forklift 3 

nilai tiga 

akan 

kemgian. 

penelitian terhadap peralatan penelitian terhadap peralatan dari 

peralatan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



To decrease the operationa l cost the company should decrease operational 

cost for the machine and supplies as low as it can. It can be done by replace the 

machine and supplies at the right time. 

Technically, the equipment that wjJl be replace can still use, but if we 

consider economically it is useless. 

The result of the analysis and evaluation of the infonnation from PT. Tirta 

Sumber Menaralestari Medan, the writer conclude that the economic age for 

forkliB is 3 (three) years, and if company didn't consiclere about it therefore the 

company will get loss. As consideration For the company fmther decision, it's 

better for the company to research for purchase the new equipment or just replace 

an imp01tant part of it. 
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