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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

 Analisis rencana investasi yang akan dilakukan oleh perusaaan maupun 

pemerintah seringkali menghadapi kebutuhan dana dan masalah perencanaan 

strategi yang dilakukannya dalam rangka mengantisipasi risiko kerugian akibat 

keputusan rencana investasi yang akan ditetapkannya. Hal ini berkaitan dengan 

risiko ketidakpastian pada masa yang akan datang.  

 Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin atau 

bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham, ataupun obligasi) merupakan 

aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan 

lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa 

mencakup investasi aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti 

warrants, option, dan futures maupun ekuitas international. 

 Pengertian Investasi menurut  Syamsuddin (2004 : 410)sebagai berikut: 

“Investasi (capital expenditure) adalah pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan harapan bahwa pengeluaran 

tersebut akan memberikan manfaat atau hasil (benefit) jangka waktu 

yang lebih dari setahun”. 

 Kemudian menurut Tandelilin (2010 : 2)Investasi adalah: 

“Komitmen atas sejumlah dana atau sumberdana lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang.”  
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 Selanjutnya menurut Jogiyanto (2007 : 5)Investasi adalah: 

“Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi 

yang efisien selama periode waktu yang di tentukan.” 

 Dari berbagai definisi diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

investasi adalah suatu bentuk penanaman uang atau modal pada sesuatu hal baik 

itu di pasar modal ataupun pada bisnis, yang kemudian dapat memberikan 

keuntungan dimasa yang akan datang bagi investor. 

 

2.2.2 Tujuan Investasi 

 Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Menurut Tandelilin (2010 :8) ada beberapa 

alasanmengapa seseorang melakukan investasi, antara lain : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi resiko inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, 

seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau 

hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang – 

bidang usaha tertentu. 

 

2.2.3 Dasar Keputusan Investasi 

 Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan 

mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan 



13 
 

perencanaan investasi yang lebih teliti agar investor tidak salah langkah dalam 

menanamkan modalnya pada suatu proyek.Menurut Tandelilin (2010 : 9) dasar 

keputusan investasi terdiri dari: 

1. Return 

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan.Dalam 

manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. 

Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas 

dana yang telah diinvestasikannya. Return yang diharapkan investor dari 

investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan 

(opportunity cost) dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh 

inflasi. Dalam berinvestasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan 

(expected return) dan return yang terjadi (realized return). Return yang 

diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor dimasa datang. 

Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan return yang telah 

diperoleh investor dimasa lalu.Antara tingkat return yang diharapkan dan 

tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan 

mungkin saja berbeda. Perbedaan antara return yang diharapkan resiko yang 

harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Sehingga dalam 

berinvestasi, disamping memperhatikan tingkat return, investasi harus selalu 

mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi. 

2. Risk 

Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu : semakin tinggi 

pengembalian, semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga 

tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang. 

3. The time factor 

Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi.Investor dapat 

menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka 

panjang.Pemilihan jangka waktu investasi sebenarnya merupakan suatu hal 

penting yang menunjukkan ekspektasi atau harapan dari investor.Investor 

selalu menyeleksi jangka waktu dan pengembalian yang bisa memenuhi 

ekspektasi dari pertimbangan pengembalian dan resiko. 
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2.2.4 Bentuk-Bentuk Investasi 

 Bentuk investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sarana investasi. 

Masing-masing dengan ciri tersendiri dengan kandungan risiko dan return harapan 

yang berbeda-beda. Investor tinggal memilih bentuk investasi mana menurut 

mereka dapat memenuhi kegiatan untuk berinvestasi. 

 Menurut Fahmi dan Hadi (2009 : 7) dalam aktivitasnya investasi pada 

umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu: 

1. Real investment (Investasi Nyata) 

Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset berwujud 

seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik. 

2. Financial investment (Investasi Keuangan) 

Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti 

saha biasa (common stock) dan obligasi (bond).Perbedaan antara investasi 

pada real investment dan financial investment adalah tingkat likuiditas dari 

kedua investasi tersebut.Investasi pada real investment relatif lebih sulit untuk 

dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang antara investor 

dengan perusahaan.Sementara investasi pada financial investment lebih mudah 

dicairkan karena dapat diperjual belikan tanpa terikat waktu. 

 

2.2.5 Jenis Investasi 

Keputusan investasi dapat di lakukan oleh individuatau suatu tempat 

entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut Sunariyah (2004:4)investasi 

dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu: 

1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud seperti 

emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa surat-

surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva rill yang di 

kuasai oleh entitas. Pemilihan aktiva financial dalam rangka investasi pada 

sebuah entitas dapat di lakukan dengan dua cara: 
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a. Investasi langsung (direct investment) 

Investasi langsung dapat diartikan sebagai suatu pemilikan surat-surat 

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah go 

public dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan 

doviden dan capital gain. 

b. Investasi tidak langsung (indirect investment) 

Investasi tidak langsung (indirect investmentI) terjadi bilamana surat-surat 

berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi 

(incestment company) 

 

2.2.6 Penggolongan Investasi 

Investasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Menurut Mulyadi 

(2001 : 284-286)investasi secara garis besar dibedakanmenjadi empat golongan 

yaitu : 

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba 

Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi jenis investasi ini bukan laba 

yang diperoleh, tetapi perjanjian atau peraturan pemerintah serta kemampuan 

keuangan perusahaan yang akan menentukan jumlah pengeluaran maksimum 

untuk proyek tersebut. Karena investasi jenis ini timbul karena adanya 

peraturan pemerintah atau karena adanya syarat-syarat kontrak yang telah 

disetujui, sehingga mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa 

pertimbangan soal rugi atau laba. Contohnya: pelestarian lingkungan hidup 

serta pembangunan sosial kemasyarakatan. 

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya 

Investasi jenis ini sulit diukur efektivitas dan efisiensinya, sulit diukur  

pengaruhnya secara langsung pada kenaikan penghasilan atau penghematan 

biaya sehingga pengaruhnya terhadap laba sulit diukur dengan teliti. Karena 

dalam investasi ini meliputi investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya 

investasi ini sulit untuk 
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3. Investasi dalam penggantian aktiva tetap 

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk penggantian aktiva tetap 

yang ada. Contohnya: suatu saat aktiva tetap yang telah ada sudah semakin 

tua, sehingga perlu diganti. Dari penggantian ini diharapkan diperoleh cash 

inflow yang menguntungkan. 

4. Investasi dalam perluasan usaha 

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas 

produksi menjadi lebih besar dari sebelumnya.Prospek yang cerah dari usaha 

yang telah ada menimbulkan gagasan untuk mengembangkan lebih jauh, 

sehingga perlu dilakukan investasi baru. Data relevan untuk proyek ekspansi 

adalah taksiran tambahan laba yang akan diperoleh periode mendatang, 

dengan membandingkan tambahan penghasilan dan tambahan biaya yang akan 

terjadi di masa yang akan datang.  

 

2.2.7 Proses Keputusan Investasi 

Semua kegiatan investasi pada hakekatnya memliliki motif dan tujuan 

yang sama yaitu mendapatkan sejumlah keuntungan atau laba dalam jumlah 

tertentu. Motif utana yang membedakan kegiatan investasi (investment) dengan 

kegiatan menabung (saving) yaitu ingin memperoleh rasa aman melalui tindakan 

berjaga-jaga dengan mencadangkan sejumlah dana.  

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang 

berkesinambungan (on going process). Proses keputusan investasi menurut 

Tandelilin (2010 : 12) terdiri dari lima tahapan keputusan investasi, yaitu : 

1. Penentuan Tujuan Investasi 

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan 

investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa 

berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. 

Misalnya lembaga dana pensiun yang bertujuan untuk memperoleh dana untuk 

membayar dana pensiun nasabahnya di masa depan mungkin akan memilih 

investasi pada portofolio reksa dana. Sedangkan bagi institusi penyimpanan 
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dana seperti bank misalnya, mempunyai tujuan untuk memperoleh return yang 

lebih tinggi di atas biaya investasi yang dikeluarkan. 

2. Penentuan Kebijakan Investasi 

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi 

tujuan investasi yang titetapkan.Tahap ini dimulai dengan penentuan alokasi 

aset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada 

berbagai kelas-kelas aset yang tersedia (saham, obligasi, real estat ataupun 

sekuritas luar negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan 

yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang 

dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan 

pelaporan yang harus ditanggung. 

3. Pemilihan Strategi Portofolio 

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. 

Ada dua strategi portofolio yang dipilih yaitu : 

a. Strategi portofolio aktif, meliputi kegiatan penggunaan informasi yang 

tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi 

portofolio yang lebih baik. Dengan strategi aktif, investor berusaha 

mengidentifikasikan saham-saham yang dia pertimbangkan akan bagus di 

masa mendatang. Dengan kata lain, dia mencoba untuk  mencariwinners. 

b. Strategi portofolio pasif, meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang 

seiring dengan kinerja indeks pasar. Asumsi strategi pasif ini adalah 

bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan 

pada harga saham. Dengan strategi pasif, investor dapat membeli reksa 

dana (mutual fund). dengan serentak mempertimbangkan alokasi aset dan 

pemilihan sekuritas. 

4. Pemilihan Asset 

Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan 

aset-aset yang akan ditentukan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan 

pengevaluasian setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. 

Tujuannnya adalah untuk mendapatkan kombinasi portofolio yang efisien, 

yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan 
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tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan return diharapkan tertentu 

dengan tingkat risiko rendah. 

5. Pengukuran Evaluasi Kinerja Portofolio 

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. 

Meskipun demikian, adalah salah kaprah jika kita langsung mengatakan 

bahwa tahap ini adalah tahap terakhir, karena proses keputusan investasi 

merupakan proses keputusab yang berkesinambungan dan terus-menerus. 

Artinya, jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata 

hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari 

tahap pertama, demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang 

paling optimal. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi kinerja 

portofolio dan pembandingan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja 

portofolio lainnya melalui proses benchmarking.Proses benchmarking ini 

biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar, untuk mengetahui 

seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibandingkan dengan 

kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar). 

 

2.2.8 Pentingnya Keputusan Investasi 

 Keputusan investasi dapat tercermin dari pertumbuhan Total Asset 

perusahaan yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Implementasi keputusan 

investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dalam perusahaan yang 

berasal dari sumber pendanaan internal (internal financing) dan sumber 

pendanaan eksternal (eksternal financing). Dengan memperhatikan sumber-

sumber pembiayaan.Perusahaan memiliki beberapa alternative pembiayaan untuk 

menentukan struktur modal yang tepat bagi perusahaan. Jadi inti dari fungsi 

pendanaan ini adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber dana yang 

optimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi, sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya.  

 Menurut Tandelilin (2010 : 11) menerangkan bahwa proses dalam 

melakukan keputusan investasi dapat diperinci ke dalam tahap sebagai berikut : 
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1. Perencanaan  

2. Analisis investasi 

3. Pemilihan proyek 

4. Pelaksanaan proyek 

5. Pengawasan proyek 

Jika proyek-proyek investasi sudah tersedia atau dapat diperoleh, maka 

perusahaan perlu melakukan analysis awal.Dalam analisis awal perusahaan harus 

mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang proyek-proyek tersedia. 

Pengaturan investasi modal yang efektif perlu memperhatikan faktor-

faktor berikut ini (Husnan & Pudjiastuti, 2005:181) 

1. Adanya usul-usul investasi  

2. Estimasi arus kas dari asal-usul 

3. Evaluasi arus kas tersebut 

4. Memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu 

5. Monitoring dan penilaian terus menerus terhadap proyek investasi setelah 

investasi dilaksanakan 

Asal-usul investasi tidak mesti berasal dari bagian keuangan.Mungkin saja 

usulan tersebut berasal dari pemasaran, bagian produksi, dan melibatkan berbagai 

bagian. Demikian juga arus kas akan memerlukan kerja sama antara bagian 

keuangan, demikian juga pemilihan proyek. Akhirnya monitoring memerlukan 

kerja sama dengan seluruh bagian yang terlibat. 

 

2.2.9 Risiko Investasi 

 Dalam berinvestasi, investor tidak hanya akan mendapatkan imbalan 

investasi yang akan dilakukannya tetapi juga risiko yang harus ditanggung atas 

investasi return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, dimana semakin 

besar risiko yang harus ditanggung oleh investor maka semakin besar pula return 

yang diperoleh. 

 Jogiyanto (2009 : 219) mendifinisikan risiko sebagai variabilitas return 

terhadap returnyang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang sering 
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digunakan adalah deviasi standar (standard deviation)yang mengukur 

penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasinya. 

 Menurut Tandelilin (2010 : 104)dalam teori portofolio modern telah 

diperkenalkan bahwa risiko investasi total dapat dipisahkan menjadi dua jenis 

risiko yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. 

1. Risiko Sistematis 

Merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar 

secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas 

return suatu investasi. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat 

didiversikasi. 

2. Risiko Tidak Sistematis 

Risiko tidak sistematis (unsyysematic risk) atau dikenal dengan risiko 

spesifik (risiko perusahaan) adalah risiko yang tidak terkait dengan 

perubahan pasar secara keseluruhan.Risiko perusahaan lebih terkait pada 

perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas.Dalam manajemen 

portofolio disebutkan bahwa risiko perubahan bisa diminimalkan dengan 

melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. 

 

2.2 Studi Kelayakan 

2.2.1 Pengertian Studi Kelayakan 

Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian tentang akan didirikan 

atau perluasan suatu proyek guna mengetahui apakah layak atau tidaknya proyek 

tersebut dilaksanakan dan menguntungkan. Proyek investasi pada umumnya 

membutuhkan dana yang tidak sedikit dan berpengaruh bagi perusahaan dalam 

jangka waktu panjang karena itu perlu dilakukan studi kelayakan proyek agar 

dana yang telah terlanjur diinvestasikan tidak terbuang percuma.  

Studi kelayakan usaha bertujuan untuk menentukan alokasi sumber-

sumber(resources) perusahaan sebaik mungkin ke dalam setiap kegiatan investasi 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  

Pengertian Studi Kelayakan menurut Umar (2005 : 8) adalah sebagai 

berikut: 
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“Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana 

bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis 

dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam 

rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang 

ditentukan.” 

Kemudian menurut Kasmir dan Jakfar (2004 : 19-21) Studi kelayakan 

adalah: 

“Suatu kegiatan yang mempelajari secara mempelajari secara 

mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, dan bisnis dijalankan.” 

Selanjutnya menurut Husnan dan Suwarsono (2002 : 4) Studi kelayakan 

proyek adalah: 

“Penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi 

dilaksanakan dengan berhasil.Pengertian ini bisa ditafsirkan 

berbeda-beda.Ada yang dalam artian terbatas, terutama 

dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat 

ekonomis suatu investasi.Sedangkan dari pihak pemerintah, atau 

lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang 

lebih relative.” 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa studi kelayakan adalah 

sesuatu yang harus dilakukan sebelum memulai sebuah bisnis, karena untuk 

mencapai hasil yang optimal dari sebuah bisnis dengan mempertimbangkan segala 

aspek. 

 

2.2.2 Tujuan Studi Kelayakan 

 Tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk meminimalisir risiko 

kesalahan dalam melakukan investasi.Menurut Kasmir dan Jakfar (2003:13), 

ada lima tujuan perlunya melakukan studi kelayakan, yaitu: 

1. Menghindari Resiko Kerugian 

Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang ada semacam 

kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau 

memang dengan sendirinya  terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini 

fungsi studi  kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita 
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inginkan, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat 

dikendalikan. 

2. Memudahkan Perencanaan  

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-

hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi: 

a. Berapa jumlah dana yang diperlukan 

b. Kapan usaha akan dijalankan 

c. Dimana lokasi usaha akan dibangun 

d. Siapa yang akan melaksanakan 

e. Bagaimana cara melaksanakannya 

f. Berapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

g. Bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan 

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan  

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis 

tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti.Pedoman tersebut telah 

tersusun secara sistematis, sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat 

sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. 

4. Memudahkan Pengawasan  

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan  rencana yang sudah 

disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengwasan terhadap 

jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari 

rencana yang telah disusun. 

5. Memudahkan Pengendalian  

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika 

terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan 

pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk 

mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, 

sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.  
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2.2.3 Pihak-Pihak yang Berkepentingan terhadap Studi Kelayakan Bisnis 

Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat 

yang berguna bagi beberapa pihak. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap studi kelayakan bisnis, menurut Umar (2005 : 19), yaitu: 

1. Pihak Investor 

Jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, 

pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan 

mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan 

modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor 

ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena 

calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang 

akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan 

ditanamkannya. 

2. Pihak Kreditor 

Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank, sebelum memutuskan untuk 

memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis 

yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya 

tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. 

3. Pihak Manajemen Perusahaan 

Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun 

pihak internal perusahaan sendiri.Terlepas dari siapa yang membuat, 

pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide 

proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk 

meningkatkan laba perusahaan.Sebagai pihak yang menjadi project leader 

sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu, misalnya 

dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana 

pendanaan dari investor dan dari kreditor. 

4. Pihak Pemerintah dan Masyarakat 

Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun pemerintah dapat 

secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan 
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perusahaan. Penghematan devisa Negara, penggalangan ekspor nonmigas dan 

pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan 

pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu 

kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya 

dengan subsidi dan keringanan lain. 

5. Bagi Tujuan Pembangunan Ekonomi. 

Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang 

akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap 

perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui 

biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana 

pembangunan nasional, distribusi nilai rambah pada seluruh masyarakat, nilai 

investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis kemanfaatan dan 

beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji 

demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional. 

2.3 Aktiva Tetap 

2.3.1 Pengertian Aktiva Tetap 

Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang digunakan dalam 

operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan 

normal perusahaan.Aktiva semacam ini biasanya memiliki masa pemakaian lama 

atau relative permanen, dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan 

selama bertahun-tahun seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan.Manfaat 

yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama semakin menurun kecuali 

tanah. 

Pengertian Aktiva Tetap menurut Baridwan (2004 : 271)adalah sebagai 

berikut: 

“Aktiva tetap atau yang disebut juga dengan aktiva berwujud adalah 

aktiva-aktiva yang sifatnya relative permanen (dalam jangka waktu 

yang cukup lama) yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang 

normal.” 
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Kemudian menurut Firdaus (2010 : 177)aktiva tetap adalah: 

“Asset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan 

untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan 

merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material.” 

Sedangkan menurut Sugiri (2009 : 137) aktiva tetap adalah:  

“Asset berwujud yang tujuan pemilikannya adalah untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan 

untuk digunakan selama lebih dari satu periode.” 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap 

merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang berwujud yang masa manfaatnya 

lebih dari satu tahun atau jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. 

 

2.3.2 Kriteria dan Karakterisitik Aktiva Tetap 

Banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh aktiva tetap. 

Cara perolehan aktiva tetap akan mempengaruhi akuntansi dari aktiva tetap 

khususnya mengenai masalah harga perolehannya yang merupakan dasar 

pencatatan suatu aktiva tetap, harga perolehan tersebut meliputi seluruh biaya-

biaya dalam rangka perolehan aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap 

digunakan. 

Menurut Hartanto, (2002 : 314) kriteria aktiva tetap yaitu: 

1. Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan 

2. Mempunyai bentuk fisik 

3. Memberikan manfaat di masa yang akan datang 

4. Dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal perusahaan, 

atau dimiliki tidak sebagai suatu investasi atau untuk dijual kembali, dan 
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5. Mempunyai masa manfaat relatife permanen (lebih dari satu periode akuntansi 

atau lebih dari satu tahun. 

Sedangkan menurut Hendriksen dan Van Breda yang bukunya 

dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2002 : 152), mengemukakan bahwa 

aktiva tetap memiliki karakteristik khusus, yaitu: 

1. Aktiva tersebut merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memudahkan 

produksi barang lain atau memberikan jasa bagi perusahaan atau 

pelanggannya dalam pelaksanaan operasi yang normal. 

2. Aktiva ini semuanya mempunyai umur yang terbatas, dan pada akhir umur itu 

aktiva harus ditinggalkan atau diganti. Umur ini mungkin merupakan suatu 

estimasi jumlah tahun yang ditentukan oleh keausan dan kerusakan yang 

disebabkan oleh elemen-elemennya, atau mungkin bersifat variabel, dengan 

tergantung pada jumlah penggunaan dan pemeliharaan. 

3. Nilai aktiva itu ditentukan oleh kemampuan memaksa pihak lain agar tidak 

dapat memperoleh hak property legal atas penggunaan aktiva dan bukan oleh 

pelaksanaan kontrak. 

4. Semua aktiva ini bersifat nonmoneter; manfaatnya diterima dari penggunaan 

atau penjualan jasa dan bukan dari konversi aktiva menjadi jumlah uang yang 

diketahui. 

5. Secara umum, manfaat akan diterima sepanjang suatu periode yang lebih 

panjang dari satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Akan tetapi, ada 

beberapa pengecualian. Misalnya, sebuah gedung atau peralatan tidak 

direklasifikasi menjadi aktiva lancer apabila gedung itu mempunyai sisa umur 

kurang dari satu tahun. Dalam sedikit kasus, seperti perkakas, beberapa barang 

mungkin mempunyai umur asli yang lebih pendek daripada siklus operasi 

perusahaan.” 

 

2.3.3 Klasifikasi Aktiva Tetap 

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sangat beragam, sehingga untuk 

membedakannya diperlukan pengklasifikasian yang cermat, agar tidak tercampur 

dengan ktiva yang lain. 
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Menurut Earl et allyang bukunya dialihbahasakan oleh Safrida dan 

Maulana (2005 : 6), menyatakan bahwa yang termasuk aktiva tetap berwujud, 

diantaranya: 

1. Tanah, yaitu harta yang digunakan untuk tujuan usaha. 

2. Bangunan, yaitu bangunan yang digunakan untuk menempatkan operasi 

perusahaan. 

3. Peralatan, aktiva yang dipergunakan dalam proses produksi atau penyediaan 

jasa. Contohnya antara lain mobil, truk, mesin, furniture. 

Sedangkan menurut Munandar (2000:184) penggolongan aktiva tetap 

dibagi ke dalam: 

1 Land 

Land, ialah tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan 

perusahaan.Tanah ini dapat berupa tanah sebagai tempat berdirinya sesuatu 

bangunan.Contohnya seperti tanah pekarangan, halaman, tempat parkir 

kendaraan, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan lain-lain. 

2 Building 

Buildings, adalah gedung dan bangunan-bangunan yang dimiliki serta 

dipergunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Gedung ini dapat 

berupa kantor administrasi, bangunan tempat melakukan kegiatan proses 

produksi (pabrik), gudang, tempat penjualan (took), bangunan untuk parkir, 

dan sebagainya. 

3 Machinery 

Machinery, adalah mesin dan peralatan-peralatan untuk menjalankan proses 

produksi yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Mesin 

dan peralatan ini dapat berupa alat yang digerakan dengan tenaga manusia 

ataupun bukan tenaga manusia (listrik, diesel, uap, air, hewan, dan 

sebagainya). 

4 Equipment and Tools 

Equipment and Tools, ialah peralatan-peralatan lain yang terutama 

dipergunakan di dalam tempat dimana proses produksi berlangsung (pabrik), 
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tetapi bukan alat untuk menjalankan proses produksi. Peralatan semacam ini 

dapat berupa alat-alat reparasi dan perbengkelan. 

5 Delivery Equipment” 

Delivery Equipment, ialah kendaraan atau alat pengangkut yang dimiliki dan 

dipergunakan untuk kegiatan perusahaan. Kendaraan ini dapat berupa mobil 

penumpang, mini bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain. 

 

2.3.4 Cara-Cara Perolehan Aktiva Tetap 

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-

masing perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. Menurut 

Baridwan (2004 : 278), untuk memperoleh suatu aktiva tetap dapat diperoleh 

dengan cara: 

1. Pembelian Tunai 

Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai di catat dalam 

buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah 

uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur 

dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap untuk di 

pakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik 

nama, biaya pemasanagan dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya di atas 

dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap.Apabila dalam pembelian 

aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan 

pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu 

didapat atau tidak. 

2. Pembelian secara Lumpsum/Gabungan 

Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap 

maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. 

Menurut PSAK No. 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh 

secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang 

bersangkutan.Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya maka 

harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah.Dasar alokasi yang 
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digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar relatif masing-

masing aktiva, yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, dicari harga 

pasar tanah dan harga pasar gedung, masing-masing harga pasar ini 

dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Apabila harga 

pasar masing-masing aktiva tidak diketahui, alokasi harga perolehan dapat 

dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti pembayaran pajak 

(misalnya pajak bumi dan bangunan). Jika tidak ada dasar yang dapat 

digunakan untuk alokasi harga perolehan maka alokasinya didasarkan pada 

putusan pimpinan perusahaan. 

3. Perolehan melalui Pertukaran 

Perolehan aktiva tetap melalui pertukaran ada dua, yaitu: 

a. Ditukar dengan surat-surat berharga 

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau 

obligasi perusahaan, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau 

obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham 

atau obligasi tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan 

sebesar harga pasar aktiva tersebut. Kadang-kadang harga pasar surat 

berharga dan aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, 

dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan 

pemimpin perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar 

pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat-surat 

berharga yang dikeluarkan.Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau 

obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang 

obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang 

obligasi sebesar nilai nominalnya, selisih nilai pertukaran dengan nilai 

nominal dicatat dalam rekening agio/disagio. 

b. Ditukar dengan Aktiva Tetap yang Lain 

Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar, 

atau sering disebut “tukar tambah”, di mana aktiva lama digunakan untuk 

membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian dan 

kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, PSAK No. 16 
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menyatakan bahwa harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dinilai 

sebesar nilai wajar aktiva tetap yang dilepas atau diperoleh, mana yang 

lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva tetap yang telah 

dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. 

Ada masalah yang timbul bila harga pasar aktiva lama maupun baru tidak 

dapat ditentukan. Dalam hal ini nilai buku aktiva lama akan digunakan 

sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut. Selain masalah di atas, 

masalah lainnya adalah pengakuan rugi atau laba yang timbul karena 

adanya pertukaran aktiva tetap tersebut. Perolehan aktiva tetap dengan 

cara ditukar dengan aktiva tetap yang lain dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

(1) Pertukaran Aktiva Tetap yang Tidak Sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis 

adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama 

seperti misalnya pertukaran tanah dengan mesin-mesin, tanah dengan 

gedung, dan lain-lain. Perbedaan antara nilai wajar aktiva tetap yang 

diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar 

pencatatan aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang 

digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada 

tanggal transaksi terjadi harus diakui sebagai laba atau rugi 

pertukaran aktiva tetap.Penentuan harga perolehan dalam pertukaran 

seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar aktiva tetap yang 

diserahkan ditambah uang yang dibayarkan.Bila nilai wajar aktiva 

yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aktiva 

baru didasarkan pada nilai wajar aktiva baru. 

(2) Pertukaran Aktiva Tetap Sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah 

pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama seperti 

pertukaran mesin produksi merek A dengan merek B, Truk merek A 

dengan merek B, dan seterusnya. Dalam hubungannya dengan aktiva 

tetap yang sejenis PSAK No. 16 menyatakan bahwa laba atau rugi 
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yang timbul akibat perbedaan nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh 

dengan yang diserahkan tidak boleh diakui, sehingga selisihnya akan 

digunakan untuk mengkoreksi nilai wajar aktiva yang diperoleh. Bila 

terdapat selisih nilai wajar, maka nilai wajar aktiva tetap baru 

ditetapkan sebesar nilai buku aktiva yang dilepaskan.Sebaliknya bila 

nilai buku aktiva yang dilepaskan lebih tinggi dari nilai wajar aktiva 

yang diterima, maka nilai buku aktiva yang diserahkan harus 

diturunkan (write down), dan nilai baru sesudah penurunan digunakan 

sebagai nilai wajar aktiva yang diterima. Apabila dalam transaksi 

pertukaran itu perusahaan harus membayar uang dalam jumlah 

tertentu, maka harga perolehan aktiva yang diterima sama dengan 

nilai buku aktiva yang dilepaskan ditambah uang yang dibayarkan. 

Sebaliknya apabila perusahaan menerima uang dalam transaksi 

pertukaran itu, maka harga perolehan aktiva yang diterima adalah 

sebesar nilai buku aktiva yang dilepaskan dikurangi uang yang 

diterima. 

4. Pembelian Angsuran 

Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga 

perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga.Bunga selama masa 

angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan sendiri, 

harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. 

5. Diperoleh dari Hadiah/Donasi 

Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah/donasi, pencatatanya dilakukan 

menyimpang dari prinsip harga perolehan.Untuk menerima hadiah, mungkin 

dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai 

aktiva tetap yang diterima. Apabila aktiva dicatat sebesar biaya yang sudah 

dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu 

kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan 

ini maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. 

Depresiasi aktiva yang diterima dari hadiah dilakukan dengan cara yang sama 

dengan aktiva tetap yang lain. Apabila donasi yang diterima itu belum pasti 
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akan menjadi milik perusahaan (karena tergantung pada terlaksananya 

perjanjian) maka aktiva dan modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti 

(contingent). Bila hak atas aktiva tersebut sudah diterima maka barulah 

contingent assets tadi dicatat sebagai harta (aktiva). 

6. Aktiva yang Dibuat Sendiri 

Perusahaan mungkin membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti 

gedung, alat-alat dan perabot.Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan 

untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih idle.Dalam pembuatan 

aktiva, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah 

langsung dan factory overhead langsung tidak menimbulkan masalah dalam 

menentukan harga pokok aktiva yang dibuat. Ada dua cara yang dapat 

digunakan untuk membebankan biaya factory overhead yaitu: 

a. Kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang 

dibuat. 

b. Biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif kepada pembuatan 

aktiva dan produksi. 

Apabila digunakan cara pertama maka harga pokok aktiva yang dibuat adalah 

semua biaya-biaya langsung untuk membuat aktiva itu ditambah dengan 

kenaikan biaya factory overhead. Sedang dengan cara yang kedua harga 

pokok aktiva merupakan jumlah semua biaya langsung ditambah dengan tarif 

yang menjadi beban aktiva yang dibuat itu.Dalam hal harga pokok aktiva 

yang dibuat lebih rendah daripada harga beli di luar, selisihnya merupakan 

penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Tetapi apabila harga 

pokok aktiva yang dibuat itu lebih tinggi dari harga beli dari luar (dengan 

kualitas yang sama) maka selisih yang ada diperlakukan sebagai kerugian, 

sehingga aktiva akan dicatat dengan jumlah sebesar harganya yang normal. 

Pembuatan aktiva itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka 

bunga pinjaman selama masa pembuatan aktiva dikapitalisasi dalam harga 

perolehan aktiva. Sesudah aktiva itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman 

dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Biaya-biaya lain yang 
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timbul dalam masa pembuatan aktiva, dibebankan sebagai harga perolehan 

aktiva tetap. 

2.4 Penyusutan 

2.4.1 Pengertian Penyusutan 

Aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan tidak bisa digunakan secara 

terus-menerus untuk selamanya. Aktiva tetap yang terus-menerus digunakan akan 

mengalami kerusakan dan berkurangnya nilai dari aktiva tetap tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan perlu melakukan penyusutan untuk setiap aktiva tetap yang 

dimiliki agar bisa ditaksir masa manfaat dan nilai sisa dari aktiva tetap. 

Pengertian Penyusutan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004 : 17) 

adalah:  

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.Penyusutan 

untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.” 

Kemudian menurut Soemarsono (2005 : 24) penyusutan adalah: 

“Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud” 

Sedangkan menurut Baridwan (2004 : 305) penyusutan adalah: 

“Sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis  

dialokasikan menjadi biaya setiap periode tertentu”. 

Dari definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan penyusutan atau 

depresiasi aktiva tetap adalah proses alokasi biaya perolehan secara sistematis dan 

rasional ke dalam periode-periode akuntansi selama aktiva tetap tersebut 

memberikan manfaat ekonomi. 

 

2.4.2 Metode Penyusutan 

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi 

selamamasa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis.Metode 

apapun yangdipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa 
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memandang tingkatprofitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar 

dapat menyediakan dayabanding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode. 

Menurut PSAK No.17 penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai 

metode yangdapat dikelompokkan, salah satunya adalah metode penyusutan 

berdasarkan waktu, yaitu: 

1. Metode Garis Lurus ( Straight Line Method) 

Dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu daripada aspek 

kegunaan.Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan 

karena paling mudahdiaplikasikan dalam akuntansi. Dalam metode penyusutan 

garis lurus, bebanpenyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar dan tidak 

dipengaruhi denganhasil/output yang diproduksi. Perhitungan tarif penyusutan 

untuk metode garis lurusadalah sebagi berikut: 

 

Harga Perolehan− Nilai Sisa

Estimasi Umur Kegunaan
= Tarif Penyusutan 

 

Tabel 2.1 

Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Tahun 
Nilai Buku Awal 

Tahun 

Tingkat 

Penyusutan 

Beban 

Penyusutan 

Saldo 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Akhir Tahun 

1 Rp. 500.000 20% Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 410.000 

2 Rp. 410.000 20% Rp. 90.000 Rp. 180.000 Rp. 320.000 

3 Rp. 320.000 20% Rp. 90.000 Rp. 270.000 Rp. 230.000 

4 Rp. 230.000 20% Rp. 90.000 Rp. 360.000 Rp. 140.000 

5 Rp. 140.000 20% Rp. 90.000 Rp. 450.000 Rp.  50.000 

Metode penyusutan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan 

darimetode ini adalah: 

a. Mudah digunakan dalam praktek. 

b. Lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutan. 

Kelemahan dari metode penyusutan ini adalah: 

a. Beban pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama setiap periode. 
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b. Manfaat ekonomis aktiva setiap tahun sama. 

c. Beban penyusutan yang diakui tidak mencerminkan upaya yang digunakan 

dalammenghasilkan pendapatan. 

d. Laba yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan tingkat 

pengembalianyang sesungguhnya dari umur kegunaan aktiva (dalam matching 

principle, bebanpenyusutan harus proporsional pada penghasilan yang 

dihasilkan). 

 

2. Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method) 

Metode penyusutan ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun 

dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan (harga 

perolehan dikurangi dengan nilai sisa).Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun 

sebagai bilangan penyebut (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15) dan jumlah tahun akhir dari 

estimasi umur kegunaan sebagi penghitung. 

 

Tabel 2.2 

Metode Jumlah Angka Tahun ( Sum of The Years Method ) 

Tahun 
Dasar 

Penyusutan 

Sisa Umur 

dalam tahun 

Pecahan 

Penghitungan 

Beban 

Penyusutan 
Nilai Buku  

1 Rp. 450.000 5 5/15 Rp. 150.000 Rp. 350.000 

2 Rp. 450.000 4 2/15 Rp. 120.000 Rp. 230.000 

3 Rp. 450.000 3 3/15 Rp.  90.000 Rp. 140.000 

4 Rp. 450.000 2 2/15 Rp.  60.000 Rp.  80.000 

5 Rp. 450.000 1 1/15 Rp.  30.000 *Rp. 50.000 

 15 15/15 Rp. 450.000  

*Nilai Sisa 

 

3. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

Metode ini juga merupakan metode penurunan beban penyusutan 

yangmenggunakan tingkat penyusutan (diekspresikan dalam persentase) yang 

merupakanperkalian dari metode garis lurus.Tingkat penyusutan metode ini selalu 

tetap dan diaplikasikan untuk mengurangi nilai buku pada setiap akhir tahun. 

Tidak seperti metode lain, dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak 
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dikurangkan dari harga perolehan dalam mengitung nilai yang dapat disusutkan. 

 

Tabel 2.3 

Metode Saldo Menurun ( Declining Balance Method ) 

Tahun 
Nilai Buku 

Awal Tahun 

Tingkat 

Penyusutan 

Beban 

Penyusutan 

Saldo 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Akhir 

Tahun 

1 Rp. 500.000 40% Rp. 90.000 Rp. 200.000 Rp. 300.000 

2 Rp. 300.000 40% Rp. 90.000 Rp. 320.000 Rp. 180.000 

3 Rp. 180.000 40% Rp. 90.000 Rp. 392.000 Rp. 108.000 

4 Rp. 108.000 40% Rp. 90.000 Rp. 435.000 Rp.  64.000 

5 Rp.  64.800 40% Rp. 90.000 Rp. 450.000 Rp.  50.000 

*Karena nilai buku tidak boleh lebih kecil dari nilai sisa 

 

2.5 Capital Budgeting 

2.5.1 Pengertian Capital Budgeting 

Perusahaan dalam melakukan perencanaan investasi asset tetap diperlukan 

suatu analisis dan perhitungan yang matang. Proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan mengenai pengeluaran dana yang terkait dengan investasi asset tetap 

sering disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Untuk 

mengetahui pengertian capital budgeting secara jelas, maka ada beberapa definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli. 

Pengertian Capital Budgeting menurut Riyanto (2001 : 89)adalah: 

“Anggaran Modal adalah keseluruhan proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana dimana jangka 

waktu pengembalian dana tersebut melebihi waktu satu tahun.”  

Kemudian menurut (Syamsuddin : 2004)Capital Budgeting adalah : 
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“Capital Budgeting merupakan proses pengevaluasian, penyeleksian 

dan penentuan investasi yang diharapkan akan memberikan hasil 

bagi suatu perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.” 

Sedangkan menurut Gitman (2006 : 307)Capital Budgeting adalah : 

“Capital Budgeting is the procces of evaluating and selecting long-term 

investment that are consistent with firm’s goal of maximizing ownee 

wealth.”  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut penulis menyimpulkanCapital 

Budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan penanaman atas sejumlah 

modal yang akan memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang panjang, sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

 

2.5.2 Pentingnya Capital Budgeting 

 Menyusun budget dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan kemampuan 

analisis yang baik. Menyusun anggaran tidak hanya sekedar membuat alokasi 

dana. Ada pertimbangan khusus dalam membuat budget yang mampu mendukung 

produktivitas dan meningkatkan pendapatan perusahaan.Menurut Sjahrial (2008 : 

19) capital budgeting mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan karena 

: 

1. Dana yang akan dikeluarkan untuk penganggaran modal akan terikat untuk 

jangka waktu lama dan secara berangsur-angsur melalui penyusutan 

(depresiasi) dapat dicairkan sesuai jangka waktu penyusutan aktiva tetap 

tersebut. 

2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap peningkatan 

produksi dan penjualan dimasa datang. 

3. Pengeluaran investasi untuk pembelian: tanah, bangunan, mesin-mesin 

produksi, alat pembangkit tenaga listrik, alat transportasi merupakan 

pengeluaran yang cukup besar. 
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4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran pembelian 

barang modal tersebut akan mempunyai akibat panjang dan berat. 

 

2.5.3 Langkah-Langkah Capital Budgeting 

 Capital budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana dimana jangka waktu 

kembalinya dana tersebut melebihi waktu satu tahun. Batas jangka waktu satu 

tahun tersebut tidak mutlak.Secara konseptual menurut Gitman (2003 : 356) 

penganggaran modal dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Proposal Generation(Perkembangan usulan) 

Proposal dibuat semua tingkat termasuk organisasi perusahaan dan ditinjau 

oleh bagian financial.Proposal mensyaratkan gambaran besar yang lebih teliti 

tentang biaya. 

2. Review and Analysis(Tinjauan dan Analisis) 

Tinjauan dan analisis proposal resmi dilakukan untuk menilai kecocokan dari 

proposal dan mengevaluasi kemampuan ekonomi mereka.Ketika analisis 

sudah sempurna, hasil ringkasan diterima untuk pembuatan keputusan. 

3. Decision Making(Pengambilan Keputusan) 

Perusahaan menguasakan keputusan investasi berdasarkan batas 

dollar.Umumnya, para direktur harus menguasakan investasi dalam jumlah 

tertentu.Manajer sering diberikan kuasa untuk membuat keputusan penting 

untuk menjaga pergerakan lini produksi. 

4. Implementation(Pelaksanaan) 

Setelah disetujui, investasi dibuat dan proyek diimplementasikan.Investasi 

untuk proyek besar sering di lakukan secara bertahap. 

5. Follow-up (Mengikuti) 

Hasil dimonitor, dan biaya sebenarnya (biaya rill) dan keuntungan 

dibandingkan dengan hal yang diharapkan.Pelaksanaan mungkin dibutuhkan 

jika pengeluaran yang sebenarnya (pengeluaran rill) berbeda dari proyeknya. 
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2.6 Cash Flow (Arus Kas) 

2.6.1 Pengertian Cash Flow (Arus Kas) 

 Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk (cash in) ke 

perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan 

berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 

 Pengertian arus kas (Cash flow) menurut Harahap (2004 : 257) adalah 

sebagai berikut: 

“Arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi 

yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan 

transaksi pada kegiatan operasi,pembiayaan dan investasi.” 

 Kemudian menurut Benny (2008 : 36) Laporan arus kas adalah : 

“Laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai 

penerimaan dan pembayaran kas peruasahaan selama periode 

tertentu.” 

Selanjutnya menurut Brigham dan Houston (2001 : 48) Laporan arus kas 

adalah : 

”Laporan Arus kas adalah laporan yang menjelaskan dampak 

aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan perusahaan terhadap 

arus kas selama periode akuntansi.” 

 Sedangkan menurut Soemarso (2005 :32) Laporan arus kas adalah : 

“Laporan arus kas adalah laporan yang mengikhtisarkan sumber kas 

yang tersedia untuk melakukan kegiatan perusahaan serta 

penggunaannya selama periode tertentu.” 

 Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa arus kas mengandung pengertian sebagai aliran kas masuk dan keluar yang 
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terjadi pada suatu periode tertentu dan perubahan aliran kas masuk dan keluar 

selama suatu periode dilaporkan dalam sebuah laporan, yaitu laporan Arus Kas. 

 

2.6.2 Jenis-Jenis Cash Flow(Arus Kas) 

Aliran kas (cash flow)dapat dibedakan menjadi dua jenis.Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2012 : 95)  Cash flow menggambarkan berapa uang yang masuk 

(cash in) ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga 

menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang 

dikeluarkan.  

1. Cash Inflow  

a. Hasil penjualan produk/jasa perusahaan. 

b. Penagihan piutang dari penjualan kredit. 

c. Penjualan aktiva tetap yang ada. 

d. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. 

e. Pinjaman/hutang dari pihak lain. 

f. Penerimaan sewa dan pendapatan lain. 

2. Cash Outflow 

Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang 

mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (cash outflow) terdiri 

dari. 

a. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik 

lain-lain. 

b. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. 

c. Pembelian aktiva tetap. 

d. Pembayaran hutang-hutang perusahaan. 

e. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. 

f. Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga. 

Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu, 

dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi 

dan pendanaan. 
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Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah 

dari pihak tertentu.Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau 

pendapatan yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang 

sedang dijalankan seperti penjualan.Di samping itu, uang masuk bisa pula berasal 

dari pendapatan lainnya yang bukan dari usaha utama. 

Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan 

dalam suatu periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang 

dijalankan, maupun yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha 

utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, 

seperti pembayaran cicilan utang dan bunga pinjaman, biaya produksi, biaya 

tenaga kerja, dan biaya lain-lainnya. 

Dalam cash flow semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya 

yang akan dikeluarkan baik jenis, maupun jumlahnya diestimasi sedemikian rupa, 

sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan 

datang. Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan 

yang akan diperoleh dan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam 

suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang 

dikeluarjan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang 

dikeluarkan tiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat pada kas akhir yang 

diterima perusahaan. 

 

2.6.3 Tujuan Laporan Arus Kas 

Menurut PSAK No.2 paragraf 04 (IAI:2009), Laporan arus kas disusun 

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna 

untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan 

(termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta 

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

 Laporan ini memberikan informasi yang berguna mengenai aktivitas 

perusahaan dalam menghasilkan kas melalui operasi untuk melunasi hutang, 

membagikan dividen, atau menginvestasikannya kembali guna mempertahankan 



42 
 

atau memperluas kapasitas operasi mengenai aktivitas keuangannya, baik hutang 

maupun modal dan mengenai investasi atau pengeluaran keuangannya.Informasi 

mengenai penerimaan dan pembayaran kas entitas masa kini sangat membantu 

untuk menetapkan faktor-faktor seperti likuiditas, fleksibiltas, keuangan, 

profitabilitas dan resiko. 

 

2.6.4 Manfaat Arus Kas 

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari 

laporan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. informasi tersebut 

meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena 

dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda 

terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. 

Adapun kegunaan arus kas menurut Harahap (2010 : 257), yaitu dapat 

mengetahui: 

1. Kemampuan perusahaan meng ”generate” kas, merencanakan, mengontrol 

arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu.  

2. Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, 

termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. 

3. Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari 

sumber kekayaan perusahaan. 

4. Kemampuan perusahaan untuk memasukan kas ke perusahaan dimasa yang 

akan datang; 

5. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

6. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap 

posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. 
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2.6.5 Pengklasifikasian Arus Kas 

Dalam pengklasifikasian arus kas, ummnya penggolongan arus kas 

ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dari suatu perusahaan.Munawir 

(2002:243)mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga, yaitu : 

1. Arus kas dari aktivitas operasional perusahaan 

Arus kas dari kegiatan operasi merupakan arus kas yang berasal dari aktivitas 

utama pendapatan perusahaan, kegiatan ini melibakan pengaruh kas dari 

transaksi yang masuk kedalam penentuan laba bersih dalam laporan laba rugi. 

Adapun arus kas yang masuk dan keluar dari kegiatan operasi mencakup 

antara lain: 

a. Arus kas yang masuk dari penjualan barang dan jasa, pendapatan dividen, 

pendapatan bunga, dan penerimaan operasi lainya. 

b. Arus kas yang keluar untuk pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, 

pembayaran kepada karyawan, bunga yang dibayarkan atas hutang 

perusahaan, pembayaran pajak, dan pengeluaran operasional lainnya. 

2. Arus kas dari aktivitas investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencermibnkan penerimaan dan pengeluaran 

kas sehubungan dengan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang 

ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Adapun 

arus kas masuk dan keluar dari kegiatan ini antara lain meliputi: 

a. Arus kas masuk berasal dari penjualan aktiva tetap, aktiva tidak  berwujud 

dan aktiva jangka panjang, penjualan saham atau  instrument keuangan 

perusahaan lain dan penagihan uang pokok pinjaman yang diberikan 

perusahaan. 

b. Arus kas keluar untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan 

aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang 

dikapitalisasikan, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan 

lain, pemberian pinjaman pada pihak lain. 

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

Arus kas yang berasal dari aktivitas ini merupakan arus kas yang 

menyebabkan perubahan dalam struktur modal atau pinjaman 
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perusahaan.Arus kas merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk 

kepentingan perusahaan. Arus kas keluar adalah pembayaran kepada pemilik 

dan kreditor. Arus kas masuk dan keluar dari kegiatan ini meliputi, antara lain: 

a. Arus kas masuk dari penjualan saham atau instrument modal lainnya, dan 

penerbitan obligasi, wesel, hipotek, serta pinjaman lainya. 

b. Arus kas keluar untuk pembayaran deviden, pembelian saham perusahaan, 

pelunasan pokok perusahaan, dan pembayaran kas oleh lesee untuk 

mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa gedung usaha 

pembiayaan. 

 

2.6.6 Metode Pelaporan Arus Kas 

Metode pelaporan arus kas  terbagi menjadi dua metode. Menurut 

Munawir (2002:123-124) perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas 

perusahaan dengan menggunakan salah satu dari metode berikut: 

1. Metode Langsung 

Pelaporan arus kas pada aktivitas maka penerimaan kas bruto pengeluaran kas 

bruto diungkapkan sendiri-sendiri kemudian digabungkan  sehingga diperoleh 

perusahaan arus kas bersih dari aktivitas perusahaan. 

2. Metode Tidak Langsung 

Dengan menggunakan metode tidak langsung, laba atau rugi bersih 

disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, 

penangguhan atau acrual dari penerimaan atau pembayaran kas, untuk operasi 

masa lalu atau masa depan, dan unsure pendapatan atau biaya yang berkaitan 

dengan arus kas aktivitas investasi , aktivitas pendanaan. 

Menurut Darsono (2005:94) terdapat perbedaan utama antara metode 

langsung dan metode tidak langsung yaitu pada kegiatan laporan operasinya. Pada 

metode langsung arus kas operasi disusun berdasarkan kelompok-kelompok 

utama penerimaan kas operasi (dari pelanggan), dan pembayaran kas operasi 

(pemasok dan karyawan), sedangkan pada kegiatan pendanaan dan investasi 

antara metode langsung dan tidak langsung relative sama. 
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2.7 Metode Penilaian Investasi 

Pada umumnya terdapat empat metode yang dapat dipertimbangkan untuk 

dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi. Menurut Umar (2007 : 

197-201) Studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu menganalisis bagaimana 

prakiraan aliran kas akan terjadi. Pada umumnya ada empat metode yang biasa 

dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, 

yaitu Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan 

Profitability Index. 

1. Payback Period 

Menurut Umar  (2007 : 197) Payback period adalah suatu periode yang 

diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (nitial cash investment) 

dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain payback period  merupakan 

rasio antara initial cash investment  dengan cash inflow-nya yang hasilnya 

merupakan satuan waktu. Selanjutnya nilai rasio ini dibandingkan dengan 

maximum payback per yang dapat diterima. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑥 12 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛  

  

Contoh : 

Misal disediakan data hipotesis seperti dibawah ini. 

Keuntungan Setelah Pajak : Rp. 2.100.000,- 

Depresiasi : Rp. 3.600.000,- 

Aliran Kas Masuk Bersih : Rp. 5.700.000,- 

Nilai Investasi :  Rp. 18.000.000,- 

Payback Period dapat dihitung waktunya: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝑅𝑝. 18.000.000

𝑅𝑝. 5.700.000
𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 3,16 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

 

Kriteria Penilaian : 
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a. Jika payback period lebih pendek waktunya dari maximum payback period-

nya maka usulan investasi dapat diterima. 

b. Jika payback period lebih panjang dari waktunya dari maximum payback 

period-nya maka usulan investasi tidak dapat diterima. 

Apabila aliran kas suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ketahun, 

dengan sendirinya perhitungan diatas tidak memungkinkan. Oleh karena itu kita 

perlu menghitung aliran kas dari tahun ketahun, sehingga keseluruhan investasi 

dapat diperoleh kembali. 

Kelemahan lain dari teknik perhitungan payback period adalah: 

a. Tidak memperhitungan nilai waktu uang, dan 

b. Mengabaikan arus kas setelah periode payback 

Untuk mengatasi kelemahan karena mengabaikan nilai waktu uang, 

metode perhitungan payback period dicoba diperbaiki dengan mem-present calue-

kan arus kas dan dihitung periode payback-nya. Cara ini disebut sebagai 

discounted payback period. 

 

2. Net Present Value (NPV) 

Menurut Umar  (2007 : 200) Net Present Value yaitu selisih antara 

Present Value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan 

kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas terminal) di masa yang akan 

datang. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang 

relevan.  

Persamaan : 

NPV =  
𝐶𝐹𝑡

1+𝐾𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼0 

 

 Dimana : CFt = aliran kas pertahun pada periode t 

 I0 = investasi awal pada tahun 0 

 K = suku bunga (discount rate) 

Contoh: 

Jika suku bunga diasumsikan sama tiap tahun sebesar 12% dan arus kas masuk 

bersih pun sama yaitu sebesar Rp. 5.700.000,- serta nilai investasi awal sebesar 
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Rp. 18.000.000,- maka dengan perhitungan sederhana nilai NPV didapat sebesar 

Rp.2.547.16,-. 

 

Kriteria penilaian: 

a. Jika NPV > 0, maka usulan investasi diterima 

b. Jika NPV < 0, maka usulan proyek ditolak 

c. Jika NPV = 0, nilai perusahaan tetap walau usulan proyek diterima ataupun 

ditolak 

 

Kelebihan: 

a. Secara konseptual adalah yang terbaik dibandingkan dengan payback. 

b. Tidak menghasilkan aliran kas selama periode proyek. 

c. Memperhitungkan nilai waktu uang. 

d. Mudah penerapannya dibandingkan dengan internal rate of return (IRR). 

e. Mengutamakan aliran kas lebih awal. 

Kelemahan: 

a. Memerlukan perhitungan Cost of Capital sebagai discount rate. 

b. Lebih sulit penerapannya dibandingkan payback, sehingga sangat sulit 

digunakan oleh tingkat bawah organisasi, apabila tanpa diadakan pelatihan 

yang memadai. 

c. Tanpa adanya perubahan ke aliran kas tahun yangsama, NPVakan 

menghasilkan perbandingan yang menyimpang terhadap perbandingan antara 

proyek-proyek yang berukuran tidak sama dan mempunyai unsur ekonomis 

yang tidak sama. 

 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Menurut Umar  (2007 : 198) metode ini digunakan untuk mencari tingkat 

bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa 

datang, atau penerimaan kas, dengan pengeluaran investasi awal. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 
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𝐼
0=  

𝐶𝐹 𝑡
(1+ 𝐼𝑅𝑅 )𝑡

𝑛
𝑡=1

 

  

Di mana   t = tahun ke 

   n  = jumlah tahun 

   I0 = nilai investasi awal 

   CF = arus kas bersih 

   IRR = tingkat bunga yang dicari harganya 

 

 Nilai IRR dapat dicari misalnya dengan coba-coba (trial and error). 

Caranya, dihitung nilai sekarang dari arus kas dari suatu investasi dengan 

menggunakan suku bunga yang wajar, misalnya 10%, lalu dibandingkan dengan 

biaya investasi, jika nilai invetasi lebih kecil, maka dicoba lagi dengan suku bunga 

yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai biaya investasi menjadi sama besar. 

Sebaliknya, dengan suku Bungan wajar tadi nilai investasi lebih besar, maka coba 

lagi dengan suku bunga yang lebih rendah sampai mendapatkan nilai investasi 

yang sama besar dengan nilai sekarang. 

Contoh : 

Biaya investasi awal  = Rp.  18.000.000,- 

Kas masuk bersih  = Rp.    5.700.000,- 

Umur proyek   = 5 tahun 

Dengan menggunakan rumus, perhitungannya menjadi seperti berikut ini : 

18.000.000 = 
5.700.000

(1+𝑟)1 +
5.700.000

(1+𝑟)2 +
5.700.000

(1+𝑟)3 +
5.700.000

(1+𝑟)4 +
5.700.000

(1+𝑟)5  

 

Dengan melakukan trial and error, diperoleh nilai IRR sebesar 17,57%. 

 

Kriteria penilaian : 

Jika IRR yang didapat ternyata lebih besar dari rate of return yang ditentukan 

maka investasi dapat diterima. 

 

Rumus IRR untuk Interpolasi adalah sebagai berikut: 
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IRR = (𝑃1 −  𝐶1) +
(𝑝2− 𝑝1)

(𝑝2− 𝑝1)
 

 

Dimana  P1  = tingkat bunga ke 1 

  P2  = tingkat bunga ke 2 

  C1 = net present value dari hasil internal rate ke-1 

  C2 = net present value dari hasil internal rate ke-2 

 

Kriteria diterima atau ditolaknya suatu usulan rencana investasi dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. IRR >required rate of return , diterima 

b. IRR >required rate of return , ditolak 

Kelebihan metode IRR: 

a. Secara komersial adalah yang terbaik dibanding dengan payback. 

b. Tidak mengabaikan aliran kas selama periode tertentu. 

c. Memperhitungkan nilai waktu uang. 

d. Mengutamakan aliran kas awal daripada kas akhir. 

Kelemahan metode IRR: 

a. Memerlukan Cost of Capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin 

dicapai. 

b. Lebih sulit membedakan proyek yang mempunyai ukuran yang berbeda dan 

perbedaan umur investasi. 

c. Tidak membedakan proyek yang mempunyai ukuran yang berbeda dan 

perbedaan umur investasi. 

d. Sering menghasilkan lebih dari satu tingkat diskon. 

 

d. Profitability Index (PI) 

Menurut Umar  (2007 : 201) pemakaian profitability index (PI) ini 

caranya adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang 

(present value) dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan 
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datang dengan nilai sekrang (present value) dari investasi yang telah 

dilaksanakan. Jadi, profitability index dapat dihitung dengan membandingkan 

antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. 

 

Rumus: 

 PI= 
𝑃𝑉  𝑘𝑎𝑠  𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘

𝑃𝑉  𝑘𝑎𝑠  𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟
 

 

Contoh: 

Dengan menggunakan nilai NPV di atas tanpa dikurangi investasi awal yaitu 

sebesar Rp. 20.547.136,- dan dibagi dengan nilai investasi awal, yaitu sebesar Rp. 

18.000.000,- maka: 

   PI =
𝑅𝑝 .20.547.136

𝑅𝑝 .18.000.000
 

    = 1,14 

 

Kriteria penilaian: 

1. Jika PI > 1, maka usulan proyek dikatakan menguntungkan. 

2. Jika PI < 1, maka usulan proyek tidak menguntungkan 

 Kriteria ini erat hubungannya dengan kriteria NPV, di mana jika NPV 

suatu proyek dikatakan layak (NPV>0) maka menurut PI juga layak (PI>1) karena 

keduanya menggunakan variabel yang sama. 

 

2.8 Analisis Sensitivitas 

2.8.1 Pengertian Analisis Sensitivitas 

 Analisis sensivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja 

sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan.Dengan melakukan analisis 

sensitivitas maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut 

dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. 
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 Menurut Umar (2007 : 191) analisis sensitivitas merupakan : 

“Kondisi pada saat kita menganalisis perkiraan arus kas di masa 

datang, kita berhadapan dengan ketidakpastian, akibatnya hasil 

perhitungan dapat menyimpang jauh dari kenyataan.Ketidakpastian 

itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan suatu proyek 

bisnis dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan.” 

Sedangkan Menurut Bringham dan Houston (2001 : 552), analisis 

sensitivitas adalah: 

“Sensitiviy analysis is a technique that indicates how much NPV will 

change in response to a given change in an input variables, on things 

held constant” 

Artinya analisis sensitivitas adalah teknik yang memperlihatkan seberapa besar 

NPV atau IRR proyek akan berubah akibat perubahan variabel input, sementara 

hal lainnya tetap konstan. 

 Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa analisis sensitivitas adalah kondisi dimana kita menganalisis suatu resiko 

ketidakpastian yang akan terjadi di masa yang akan datang akibat perubahan 

variabel tertentu.  

 

2.8.2 Pengukuran Analisis Sensitivitas 

 Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan 

faktor atau parameter yang mempengaruhinya maka setiap pengambilan 

keputusan seharusnya disertai dengan analisa sensitivitas. Analisa sensitivitas 

akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan konsisten 

meskipun terjadi perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang 

mempengaruhinya. 

 Menurut Umar (2007 : 192) analisis sensitivitas dilakukan dengan 

mengubah nilai suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat 

bagaimana pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu alternative investasi. 

Parameter-parameter yang biasanya berubah dan perubahannya dapat 
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mempengaruhi keputusan adalah biaya investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat 

bunga, tingkat pajak, kondisi ekonomidan sebagainya. 

 

2.8.2.1 Perhitungan Analisis Sensitivitas 

 Berikut contoh perhitungan untuk analisis sensitivitas, menurut Umar 

(2007 : 192)dengan perhitungan taksiran arus kas suatu proyek bisnis (dalam 

jutaan rupiah) 

Tabel 2.4 

Contoh Perhitungan Analisis Sensitivitas (Taksiran Arus Kas) 

Investasi Tahun 0 Tahun 1-10 

1. Penghasilan - 375 

2. Biaya Variabel - 300 

3. Biaya Tetap - 30 

4. Depresiasi - 15 

5. Laba sebelum pajak (1-2-3-4) - 30 

6. Biaya Tetap (mis 50%) - 15 

7. Laba bersih - 15 

8. Arus kas dari operasi (4 +7) - 30 

Arus kas bersih - 30 

Asumsi diatas yaitu investasi didepresiasikan selama 10 tahun berdasarkan mehode straight line.hasil pendapatan 

dikenakan pajak 50%.  

 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa proyek kelihatannya cukup baik/fisibel 

sehingga layak untuk diteruskan, karena nilai NPV nya positif pada biaya 

kesempatan sebesar 10 persen seperti tertera pada hasil perhitungan di bawah ini: 

NPV =-150 
30

(1,10)𝑡
10
𝑡=1 = 34,3 juta rupiah 

 Menurut Umar (2007 : 192)sebelum mengambil keputusan untuk 

merealisasikan proyek ini sudah tentu pengambilan keputusan hendaknya diberi 

informasi lain, misalnya informasi dari bagian pemasaran seperti berikut ini: 

 A = B x C 

Di mana :  

A = Banyak unit yang dapat dijual 

B = Bagian pasar dari produk 

C = Besarnya pasar produk 

Umar (2007 : 192) 
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 Jika bagian pasar dari produk sebesar 1% dengan besar pasar produk 

sebanyak 10 juta buah maka penjualan diperkirakan sebesar 100.000 buah. 

Penjualan dapat dihitung dengan cara mengalikan banyak unit yang terjual dengan 

harga/unitnya. Jika banyak unit seperti tertera diatas adalah sebesar 100.000 

sedangkan penjualan diperkirakan 375 juta rupiah, maka dapat dihitung harga/ 

unit produk yaitu sebesar 3750 rupiah. 

 Di sisi lain, bagian produksi telah menaksir biaya variabel per unit sebesar 

Rp. 3.000,- oleh karena volume yang ditaksir sebanyak 100.000 unit/tahun, maka 

biaya variabel akan berjumlah 300 juta. Biaya tetap 30 juta rupiah per tahun. 

 Informasi daiatas merupakan hal penting yang perlu diketahui. Tampak di 

sini bahwa rencana investasi akan berjalan lancar, akan tetapi masih perlu berhati-

hati terhadap variabel yang belum diidentifikasikan karena bisa saja menjadi 

masalah yang besar dalam investasi, misalnya mengenai hak paten. 

 Selanjutnya, setelah semua variabel diketahui (tapi perlu diketahui bahwa 

bisa saja nanti akan muncul variabel baru), lakukanlah analisis kepekaan 

(sensitivity analysis) terhadap ukuran pasar, saham pasar, dan sebagainya. Untuk 

dapat melakukan hal itu, dapat mengarah kebagian pemasaran dan produksi dalam 

menentukan kondisi optimistis dan pesimistis. Misanya hasil kondisi tertera pada 

table berikut : 

 

Tabel 2.5 

Contoh Perhitungan Analisis Sensitivitas(Kondisi Optimistis dan Pesimistis) 

Variabel 
Batas NPV (jutaan RP) 

Pesimis Diharapkan Optimis Pesimis Diharapkan Optimis 

Ukuran pasar 9 juta 10 juta 11 juta +11 +34 +57 

Saham pasar 0,004 0,01 0,016 -104 +34 +175 

Harga/unit 3.500 3.750 3.800 -42 +34 +50 

Biaya Variabel per uni 3.600 3.000 2.750 -150   

Biaya tetap 40 juta 30 juta 20 juta +4 +34 +65 

 

 Sebelah kanan menunjukkan apa yang terjadi pada nilai tunai bersih 

(NPV) apabila variabel-variabel disusun satu per satu sekaligus dengan nilai-nilai 

oprimistik dan pesimistiknya. Dari tabel terlihat bahwa ternyata proyek yang 
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direncanakan bukanlah proyek yang meyakinkan.Variabel-variabelyang „bahaya‟ 

adalah pada saham pasar dan biaya variabel per unit. Apabila saham pasar hanya 

0,004 (dan semua variabel lain adalah seperti yang diharapkan), maka NPV 

sebesar 104 juta. Apabila biaya variabel per unit sebesar 3600 (dan semua 

variabel lain adalah seperti yang diharapkan maka proyek akan mempunyai NPV -

150 juta). 

 Misalkan  bahwa nilai pesimistik untuk biaya variabel per unit sebagian 

mencerminkan kekhawatiran bagian produksi bahwa sebuah mesin tertentu dapat 

bekerja sebagaimana yang telah dirancanakan. Agar dapat berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan perlu kiranya tambahan biaya sebesar 200 per unit dengan 

probabilitas terjadinya kegagalan sebesar 10%, misalnya dengan pemakaian mesin 

baru. Akibatnya memang arus kas akan berkurang setelah pajak, mis 50%) 

sebesar: 

DxE x (1-tarif pajak) 

Sumber :Umar (2007 : 192) 

 

Dimana :  

D = banyak unit yang dapat dijual 

E = tambahan biaya perunit 

Untuk kasus ini akan dihasilkan proses perhitungan : 

 100.000 x 200 x 0,50 = 10.000.000 

Hal ini juga akan mengurangi NPV dari proyek sebesar: 

NPV =-150 
10

(1,10)𝑡
10
𝑡=1 = 61,4 juta rupiah 

 Untuk menggunakan mesin baru tersebut perlu dilakukan uji coba. 

Misalnya mesin baru akan menghabiskan biaya sebesar 100.000 guna 

menghindari kerugian sebesar 61,4 juta dengan peluang terjadinya kegagalan 

sebesar 10%.  Jadi dari pemakaian mesin baru dapat meyakinkan kita bahwa 

variabel ini dapat dinyatakan aman.Mengenai variabel ukuran pasar, dapat 

dikatakan bahwa proyek dapat diterima walaupun dengan asumsi pesimis 

sekalipun, sehingga tidak perlu khawatir walaupun telah menaksir variabel itu. 
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 Menurut Umar (2007 : 196), manfaat dari analisis kepekaan, yaitu berupa 

pemaksaan kepada manajer proyek untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin 

variabel-variabel yang belum diketahui dan mengungkapkan taksiran-taksiran 

yang menyesarkan atau yang tidak tepat. Selain itu kekurangan dari analisis ini 

yaitu sangat relatifnya nilai dari optimistis dan pesimistis itu sendiri. Masalah 

berikutnya adalah mengenai variabel-variabel yang mendasarinya bisa jadi saling 

berhubungan (dalam ilmu statistika sering disebut dengan istilah 

multikolonieritas) 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai analisis kelayakan investasi telah banyak dilakukan. 

Salah satunya dilakukan oleh Susanti dkk, (2014), hasil analisis dengan 

menggunakan lima metode capital budgeting yaitu metode ARR diperoleh angka 

272%, Payback Period menunjukkan tingkat pengembalian dalam jangka waktu 2 

tahun 7 bulan 13 hari, NPV diperoleh Rp.10.648.955.117,81, IRR yang dihasilkan 

sebesar 107,09% , dan B/C ratio menunjukkan angka 3,99 lebih besar dari 1. Dari 

hasil analisis tersebut maka rencana investasi layak untuk dilaksanakan.Hal ini 

dikarenakan dari seluruh perhitungan kelayakan investasi menyatakan bahwa 

rencana investasi perusahaan untuk melaksanakan penggantian kapasitas 

mesinnya dinyatakan layak untuk dilaksanakan. 

Fortunella dkk, (2014), hasil analisis dari jurnali ini menggunakan teknik 

capital budgeting dan dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut menguntungkan 

untuk dilaksanakan. Dengan Metode ARR sebesar 11,6% > 10,8%, PP 

menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi yang 

ditaman adalah 5 tahun 10 bulan dan hasil perhitungan NPV > 0, yaitu Rp. 

1.525.986,36. Demikian pula dengan benefit cost ratio yaitu sebesar 1,014. IRR 

sebesar 11,2% > 10,8%. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaa sebaiknya 

melaksanakan rencana investasi tetap berupa penambahan satu unit kendaraan 

Gran Max BV 1.3 AC karena investasi tersebut menguntungkan pihak 

perusahaan. 
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Aprilia dkk, (2014),perhitungan yang dilakukan dalam menganalisis 

kelayakan investasi ada 4 metode yaitu ARR, PP, NPV, B/C ratio, dan IRR. Dari 

hasil perhitungan menunjukkan nilai ARR sebesar 83,59% melebihi tingkat COC 

yang diinginkan perusahaan. PP sebesar 2 tahun 4 bulan 15 hari, menunjukkan  

pengembalian investasi lebih cepat dari yang umur ekonomis aktiva yang akan 

dibeli yaitu 7 tahun. NPV bernilai positif sebesar Rp.934.193.947. B/C ratio ≥ 1, 

yaitu sebesar 5,1191. Dan nilai IRR yang dihasilkan sebesar 85,15%. Nilai IRR 

ini lebih besar dari nilai biaya modal (WACC) yang diinginkanperusahaan 

(12,16%). Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode-metode tersebut 

menunjukkan bahwa usulan investasi ini layak untuk dilaksanakan 

Wibowo dkk, (2014), hasil analisis menggunakan teknik capital budgeting 

menyatakan bahwa rencana investasi layak untuk dilaksanakan. Dengan metode 

average rate of return (ARR) sebesar 26,69% lebih besar dari discount factor 

sebesar 11,24%, payback periode menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan 

untuk mengembalikan investasi yang ditanam adalah 3 tahun 6 bulan 2 hari lebih 

cepat dari masa ekonomis asset yaitu 8 tahun, dan hasil perhitungan net present 

value dinilai menguntungkan karena hasil NPV bernilai positif yaitu 

Rp.1.109.904.733 demikian pula dengan profitability index diperoleh hasil lebih 

besar dari satu yaitu 2,0471. dan hasil dari internal rate of return (IRR) sebesar 

30,80% lebih besar dari discount factor yaitu sebesar 11,24%. 

Patricia and Glan  (2002), pada paper ini pandangan akademisi dan 

manajer keuangan senior Fortune pada 1000 perusahaan dengan menggunakan 

teknik penganggaran modal sebagai dasar dalam perjanjian. Metode 

penganggaran modal dengan diskon lebih dipilih daripada teknik non 

discount.Hasil survei pada paper ini menunjukkan bahwa nilai sekarang bersih 

adalah nilai yang paling sering digunakan dalam teknik penganggaran 

modal.Kemudian teknik berikutnya adalah teknik perhitungan IRR. Perusahaan 

dengan anggaran modal yang lebih besar akan cenderung memilih teknik NPV 

dan IRR, dan sebagaian responden memilih untuk menggunakan WACC sebagai 

awal yang terbaik untuk menentukan tingkat diskonto yang sesuai. Metode 
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tambahan yang sering digunakan yaitu analisis sensitivitas, analisis scenario, 

inflasi disesuaikan dengan arus kas dan nilai ekonomi tambahan. 

Karanivic et al, (2010), pada paper ini melihat proses penganggaran 

modal dan teknik analisis resiko dalam proses pemilihan proyek yang optimal. 

Manajer perusahaan dalam proses penganggaran modal menggunakan berbagai 

teknik beberapa dari mereka yang dikeluarkan pada intuiis dan pengalaman 

manajer, dan beberapa dari mereka yang menggunakan metode  berdasarkan 

analisis sensitivitas, scenario, decision tree, dan Monte Carlo metode. Semua 

metode yang digunakan untuk menganalsis dan untuk memprediksi pengaruh 

risiko pada proyek-proyek.Menganalisis metode yang berbeda dari teknik resiko 

yaitu bahwa hanya dengan menggunakan kombinasi yang tepat dari teknik ini 

manajer perusahaan dapat memutuskan dengan benar untuk memilik proyek 

modal yang optimal. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan NPV, 

analisis senstivitas dan Monte Carlo 

Penelitian skripsi ini memanfaatkan enam tulisan hasil penelitian yang 

dilakukan di Indonesia dan di luar Indonesia yang direkognisi secara 

internasional. Berikut hasil rangkuman terhadap artikel jurnal-jurnal tersebut dan 

dimuat pada table 2.6 : 

Tabel 2.6 

PenelitianTerdahulu  

No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

1 Wahyu Susanti 

dan Sri 

Mangesti(2014). 

JAB/ 

Volume 7 

Nomor 2/Tahun 

2014 

 

 

Analisis 

Capital 

Budgeting 

Sebagai Sarana 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi Aset 

Tetap (Studi 

pada 

Perusahaan 

Shanghai 

“Gangsar” 

Ngunut 

Kelayakan 

Investasi 

Hasil analisis dengan 

menggunakan lima 

metode capital budgeting 

yaitu metode ARR 

diperoleh angka 272%, 

Payback Period 

menunjukkan tingkat 

pengembalian dalam 

jangka waktu 2 tahun 7 

bulan 13 hari, NPV 

diperoleh 

Rp.10.648.955.117,81, 

IRR yang dihasilkan 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

 

 

 

Tulungagung”) 

 

sebesar 107,09% , dan 

B/C ratio menunjukkan 

angka 3,99 lebih besar 

dari 1. Dari hasil analisis 

tersebut maka rencana 

investasi layak untuk 

dilaksanakan. Hal ini 

dikarenakan dari seluruh 

perhitungan kelayakan 

investasi menyatakan 

bahwa rencana investasi 

perusahaan untuk 

melaksanakan 

penggantian kapasitas 

mesinnya dinyatakan 

layak untuk 

dilaksanakan. 

2 Rebecca 

Fortunella, Siti 

Ragil, Devi 

Farah, 

(2014). 

JAB/  

Volume 8 

Nomor 1/ 

Tahun 2014 

 

 

Analisis capital 

budgeting 

sebagai alat 

untuk 

pengambilan 

keputusan 

investasi asset 

tetap (Studi 

pada 

PT.Pandawa 

Sakti Lintas 

Nusa Jaya Tour 

dan Travel 

Malang) 

 

Kelayakan 

Investasi 

Hasil analisis dari skripsi 

ini menggunakan teknik 

capital budgeting dan 

dapat disimpulkan bahwa 

investasi tersebut 

menguntungkan untuk 

dilaksanakan. Dengan 

Metode ARR sebesar 

11,6% > 10,8%, PP 

menunjukkan waktu yang 

dibutuhkan untuk 

mengembalikan investasi 

yang ditaman adalah 5 

tahun 10 bulan dan hasil 

perhitungan NPV > 0, 

yaitu Rp. 1.525.986,36. 

Demikian pula dengan 

benefit cost ratio yaitu 

sebesar 1,014. IRR 

sebesar 11,2% > 10,8%. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, perusahaa 

sebaiknya melaksanakan 

rencana investasi tetap 

berupa penambahan satu 

unit kendaraan Gran Max 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

BV 1.3 AC karena 

investasi tersebut 

menguntungkan pihak 

perusahaan. 

3 Fitri Aprilia, 

Darminto dan 

Sri Mangesti 

(2014). 

JAB/  

Volume 8 

Nomor 2/ 

Tahun 2014 

Analisis 

kelayakan 

investasi atas 

rencana 

penambahan 

aktiva tetap 

dengan 

menggunakan 

teknik capital 

budgeting. 

(Studi pada 

Perusahaan 

Indah 

Cemerlang 

Singosari-

Malang) 

Kelayakan 

Investasi 

Perhitungan yang 

dilakukan dalam 

menganalisis kelayakan 

investasi ada 4 metode 

yaitu ARR, PP, NPV, 

B/C ratio, dan IRR. Dari 

hasil perhitungan 

menunjukkan nilai ARR 

sebesar 83,59% melebihi 

tingkat COC yang 

diinginkan perusahaan. 

PP sebesar 2 tahun 4 

bulan 15 hari, 

menunjukkan  

pengembalian investasi 

lebih cepat dari yang 

umur ekonomis aktiva 

yang akan dibeli yaitu 7 

tahun. NPV bernilai 

positif sebesar 

Rp.934.193.947. B/C 

ratio ≥ 1, yaitu sebesar 

5,1191. Dan nilai IRR 

yang dihasilkan sebesar 

85,15%. Nilai IRR ini 

lebih besar dari nilai 

biaya modal (WACC) 

yang 

diinginkanperusahaan 

(12,16%). Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan 

metode-metode tersebut 

menunjukkan bahwa 

usulan investasi ini layak 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

untuk dilaksanakan. 

4 Satrio Wibowo, 

Moch 

Dzulkirom, 

Dwiatmo 

(2014). 

JAB/ 

Volume 16 

Nomor 1/ 

Tahun 2014 

Analisis 

Capital 

Budgeting 

untuk Menilai 

Kelayakan 

Rencana 

Investasi 

Aktiva Tetap 

Mesin Produksi 

(Studi Kasus 

pada PT. 

KASIN 

Malang) 

Kelayakan 

Investasi 

Hasil analisis 

menggunakan teknik 

capital budgeting 

menyatakan bahwa 

rencana investasi layak 

untuk dilaksanakan. 

Dengan metode average 

rate of return (ARR) 

sebesar 26,69% lebih 

besar dari discount factor 

sebesar 11,24%, payback 

periode menunjukkan 

bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk 

mengembalikan investasi 

yang ditanam adalah 3 

tahun 6 bulan 2 hari lebih 

cepat dari masa ekonomis 

asset yaitu 8 tahun, dan 

hasil perhitungan net 

present value dinilai 

menguntungkan karena 

hasil NPV bernilai positif 

yaitu Rp.1.109.904.733 

demikian pula dengan 

profitability index 

diperoleh hasil lebih 

besar dari satu yaitu 

2,0471. dan hasil dari 

internal rate of return 

(IRR) sebesar 30,80% 

lebih besar dari discount 

factor yaitu sebesar 

11,24%. 

5 Patricia and 

Glan  (2002). 

Capital 

Budgeting 

Practices of the 

Capital 

Budgeting 

Pada paper ini pandangan 

akademisi dan manajer 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

Forthcoming in 

the Journal of 

Business and 

Management, 

Volume 8, 

Number 4,  

2002. 

 

Fortune 1000: 

How Have 

Things 

Changed? 

keuangan senior Fortune 

pada 1000 perusahaan 

dengan menggunakan 

teknik penganggaran 

modal sebgai dasar dalam 

perjanjian. Metode 

penganggaran modal 

dengan diskon lebih 

dipilih daripada teknik 

non discount. Hasil 

survei pada paper ini 

menunjukkan bahwa nilai 

sekarang bersih adalah 

nilai yang paling sering 

digunakan dalam teknik 

penganggaran modal. 

Kemudian teknik 

berikutnya adalah teknik 

perhitungan IRR. 

Perusahaan dengan 

anggaran modal yang 

lebih besar akan 

cenderung memilih 

teknik NPV dan IRR, dan 

sebagaian responden 

memilih untuk 

menggunakan WACC 

sebagai awal yang terbaik 

untuk menentukan 

tingkat diskonto yang 

sesuai. Metode tambahan 

yang sering digunakan 

yaitu analisis sensitivitas, 

analisis scenario, inflasi 

disesuaikan dengan arus 

kas dan nilai ekonomi 

tambahan. 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

6 

 
Karanivic et al, 

(2010). 

UTMS Journal 

of Economics, 

Volume 1, 

Number 2: pp. 

55-66, 2010 

Techniques For 

Managing 

Projects Risk 

In Capital 

Budgeting. 

Capital 

Budgeting 

Pada paper ini melihat 

proses penganggaran 

modal dan teknik  

analisisresiko dalam 

proses pemilihan proyek 

yang optimal. Manajer 

perusahaan dalam proses 

penganggaran modal 

menggunakan berbagai 

teknik beberapa dari 

mereka yang dikeluarkan 

pada intuiis dan 

pengalaman manajer, dan 

beberapa dari mereka 

yang menggunakan 

metode  berdasarkan 

analisis sensitivitas, 

scenario, decision tree, 

dan Monte Carlo metode. 

Semua metode yang 

digunakan untuk 

menganalsis dan untuk 

memprediksi pengaruh 

risiko pada proyek-

proyek. Menganalisis 

metode yang berbeda dari 

teknik resiko yaitu bahwa 

hanya dengan 

menggunakan kombinasi 

yang tepat dari teknik ini 

manajer perusahaan dapat 

memutuskan dengan 

benar untuk memilik 

proyek modal yang 

optimal. Setelah 

melakukan analisis 

dengan menggunakan 

NPV, analisis senstivitas 
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No Penulis Judul 

Variabel 

yang 

diteliti 

Hasil Penelitian 

dan Monte Carlo. 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Terminal Petikemas Makasssar 

bermaksud untuk mengembangkan investasi perdagangan yang dijalankan dapat 

terus maju dan berkembang.Dalam hal ini melakukan ivestasi pada penambahan 

alat muat/bongkar atau transtainer (RTG). 

Analisis rencana investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan baik itu 

perusahaan besar maupun kecil seringkali menghadapi kebutuhan dana dan 

masalah perencanaan strategi untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat 

keputusan rencana investasi yang akan datang ditetapkan. Hal ini berkaitan 

dengan resiko ketidakpastian dimasa yang akan datang.  Oleh sebab itu, 

perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang ditentukan oleh kemampuan 

dalam mengantisipasi dan mengelola hasil dan resiko dari resiko rencana investasi 

yang akan dilakukan. Menurut  Syamsuddin (2004;419) bahwa investasi ( 

Capital expenditure ) adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan harapan bahwa pengeluaran tersebut akan memberikan 

manfaat atau hasil ( benefit ) untuk jangka waktu yang lebih dari setahun. 

Dalam hal pengembangan usaha perusahaan, keputusan dalam investasi 

merupakan tindakan penting ini dikarenakan menyangkut waktu yang cukup 

lama.Situasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu investasi jangka pendek dan 

investasi jangka panjang yang berupa investasi aktiva tetap. Investasi model ini 

juga akan melibatkan modal kerja dalam investasi jangka pendek. Tingkat 

diskonto perlu dipertimbangkan karena merupakan suatu tolak ukur yang dapat 

digunakan dalam mempertimbangkan suatu investasi.Suku bunga atau tingkat 

hasil pengembalian dari aktiva merupakan bagian dari manajemen keuangan 

karena menunjukkan biaya kesempatan dari investasi. 
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Menganalisis investasi berarti menganalisis sebuah arus kas ( Cash Flow )  

maka akan banyak variable yang terkait di dalamnya. Menurut PSAK No.2 (2002 

: 5) Arus kas adalah arus kas masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan 

arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan 

bagaimana mereka membelanjakannya.Laporan arus kas mengandung dua macam 

aliran/arus kas yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar.Arus kas masuk adalah 

arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas 

(penerimaan kas).Sedangkan arus kas keluar adalah arus kas yang terjadi dari 

kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas.Tidak dapat 

dipungkiri bahwa perkiraan aliran kas ( Cash Flow ) merupakan hal yang sulit, 

karena setiap usulan pengeluaran modal selalu mengandung aliran kas ( Cash 

Flow ) inilah yang menyebabkan keputusan pengembalian suatu rencana investasi 

terkait erat dengan aliran kas ( Cash Flow ) 

Hasil perhitungan aliran kas ( Cash Flow ) yang akan dilakukan baik 

positif maupun negatif akan berhubungan dengan penganggaran modal (Capital 

Budgeting). Ini berarti bahwa penentuan harga tingkat keuntungan adalah dengan 

membandingkan nilai investasi yang ditanam, dengan estimasi pendapatan yang 

diterima. Oleh sebab itu rencana investasi jangka panjang akan selalu terkait 

dengan persoalan penganggaran modal ( Capital Budgeting ) menurut 

Syamsuddin (2004) adalah Capital Budgeting merupakan proses pengevaluasian, 

penyeleksian dan penentuan investasi yang diharapkan akan memberikan hasil 

bagi suatu perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Capital 

Budgeting digunakan untuk menilai kelayakan investasi.Analisis dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan.Dalam keputusan investasi hanya ada dua 

alternative yaitu menolak atau menerima usulan investasi tersebut. Ada beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan investasi yaitu 

payback period (PP), net present value(NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 

profitability index (PP). Menurut Umar  (2007 : 197) Payback period adalah  

suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi 

(nitial cash investment) dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain 
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payback period  merupakan rasio antara initial cash investment  dengan cash 

inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu.  

NPV merupakan teknik Capital Budgeting yang dihitung dengan 

mengurangkan investasi awal pada nilai sekarang aliran kas bersih yang 

didiskontokan pada tingkat yang sama dengan biaya modal perusahaan. Hal ini 

sesuai seperti yang dikemukakan oleh  Umar  (2007 : 200) Net Present Value 

yaitu selisih antara Present Value dari investasi dengan nilai sekarang dari 

penerimaan-penerimaan kas bersih (aliran kas operasional maupun aliran kas 

terminal) di masa yang akan datang. Kemudian menurut Umar (2007 : 198) 

Internal rate of return (IRR) adalah metode yang digunakan untuk mencari tingkat 

bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa 

datang, atau penerimaan kas, dengan pengeluaran investasi awal. Kemudian 

menurut Umar  (2007 : 201) pemakaian profitability index (PI) ini caranya adalah 

dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang (present value) 

dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan 

nilai sekrang (present value) dari investasi yang telah dilaksanakan. 

Karena proyek pengadaan transtainer ini mempunyai resiko yang tinggi, 

maka salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis resiko tersebut 

yaitu dengan  menggunakan analisis sensitivitas, menurut Bringham dan 

Houston (2001 : 552) analisis sensitivitas adalah teknik yang memperlihatkan 

seberapa besar NPV atau IRR proyek akan berubah akibat perubahan variabel 

input, sementara hal lainnya tetap konstan. Menurut Umar (2007 : 192) analisis 

sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai suatu parameter pada suatu saat 

untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu 

alternative investasi. Parameter-parameter yang biasanya berubah dan 

perubahannya dapat mempengaruhi keputusan adalah biaya investasi, aliran kas, 

nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, kondisi ekonomi dan sebagainya.Setelah 

menghitung besarnya perubahan pada analisis sensitivitas, maka langkah terakhir 

yaitu memberikan penilaian terhadap hasil analisis dan pembuatan kesimpulan 

hasil analisis rencana proyek pada kondisi yang diharapkan.Berdasarkan uraian 
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yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran 

pada gambar 2.1: 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana Investasi 

Proyeksi Pendapatan Proyeksi Beban Operasi 

Proyeksi Arus Kas 

(Cash Flow) 

Metode Sensitivitas: 

Asumsi Perubahan 

Pendapatan dan Beban 

Operasi 

Penilaian Investasi 

 

Kelayakan Investasi 

Capital Budgeting 

Payback Period (PP), 

Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of 

Return(IRR), 

Profitability Index (PI) 


