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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Ariayanti (2010), dengan obyek penelitian tentang penilaian 

investasi penambahan  aktiva tetap pada Perusahaan Indana Paint Malang 

dengan data penelitian tahun 2007 sampai 2009 yaitu laporan neraca dan 

laba rugi. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi yang 

dilakukan melalui penambahan mesin baru untuk meningkatkan produksi 

pada Perusahaan Indana Paint Malang layak untuk dilaksanakan. 

Dharmawan (2004) dengan obyek penelitian penganggaran modal 

sebagai alat untuk menilai rencana investasi mesin giling tahun 2002 pada 

KUD Pungging Mojokerto”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penambahan mesin baru tersebut layak untuk dilaksanakan, yang 

ditunjukkan dengan adanya kriteria investasi yang digunakan terbukti 

diterima. Beberapa perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu lokasi atau obyek penelitian yang digunakan, data 

pendukung penelitian yang digunakan dan metode penilaian investasi yang 

digunakan. 

B.    Tinjauan Teori 

1. Studi Kelayakan Bisnis 

a. Pengertian Studi Kelayakan Bisnis 

Ibrahim (1998:1) menyatakan bahwa “studi kelayakan bisnis adalah 

kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat dperoleh dalam 
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melaksanakan suatu kegiatan usaha/proyek”. Manfaat yang terkait disini 

meliputi financial benefit maupun social benefit. Kelayakan usaha ini 

tergantung dari segi penilaian yang dilakukan. 

Kasmir dan Jakfar (2003:10) menyatakan bahwa studi kelayakan 

bisnis sebagai suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan dalam rangka menentukan 

layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.  

Kasmir dan Jakfar (2003:10) menyatakan bahwa kelayakan adalah 

penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk 

menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat 

yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. 

Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan 

akan memberikan keuntungan finansial dan non finansial sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan.  

b. Tujuan studi kelayakan bisnis  

Kasmir dan Jakfar (2007:11) menyatakan bahwa tujuan dari studi 

kelayakan bisnis paling tidak ada lima tujuan mengapa suatu usaha atau 

proyek dijalankan perlu dilakukan suatu studi kelayakan yaitu: 

1) Menghindari resiko kerugian 

Untuk mengatasi risiko kerugian di massa yang akan datang, karena di 

masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi 

ini yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya 
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terjadi tanpa dapat diramalkan.dalam hal ini fungsi studi kelayakan 

adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.  

2) Memudahkan peencanaan 

Jika sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang, maka akan mempermudah dalam melakukan perencanaan dan 

hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa 

jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, diimana 

lokasi proyek yang akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya, 

bagaimana cara menjalankannya, berapa besar keuntungan yang akan 

diperoleh. 

3) Memudahakan pelaksanaan pekerjaan 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat 

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan 

bisnis tersebut telah memilki pedoman yang harus dikerjakan. 

Kemudian pengerjaan usaha dapt dilakukan secara sistematik, sehingga 

tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. 

4) Memudahkan pelaksanaan 

Setelah dilakukannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah 

disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan 

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha telah melencceng dari rencana yang telah disusun. 

Pelaksana pekerjaan bisa sungguh-sunguh melakukannya karena merasa 

ada yang mengawasi.  
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5) Memudahakan pengendalian  

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka 

apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga 

akan bisa dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan 

dari pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 

yang melenceng, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan 

tercapai.   

c. Manfaat Studi Kelayakan Bisnis  

Umar (2003:9) menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis antara lain: 

1) Pihak investor 

Hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak 

direslisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat dimulai 

dicari. Sudah tentu calon investor akan mempelajari laporan stui 

kelayakan bisnis yang telah dibuat kerena calon invetor mempunyai 

kepentingan langsung tentang keuntunagn yang akan diperoleh serta 

jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. 

2) Pihak kreditor 

Pendanaan proyek juga dapat dipinjam dari bank. Pihak bank, sebelum 

memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji 

ulang studi kelayakan bisns yang telah dibuat, termasuk 

mempertimbangkan sisi-sisi lain. 
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3) Pihak manajemen perusahaan 

Terlepas dari siapa yang membuat studi kelayakan bisnis (internal atau 

eksternal perusahaan), pembuatan ini merupakan upaya dalam 

merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada 

peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. 

4) Pihak pemerintah dan masyarakat 

Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijaka-

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bagaimanapun 

pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung, 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. 

5) Bagi tujuan pembangunan ekonomi 

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 tambah pada seluruh 

masyarakat,  nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, serta 

analisis kemanfaatan dan beban sosial. 

Adapun menurut Haming dan Basamalah (2003:12) manfaat 

primer studi kelayakan yaitu sebagai berikut: 

a. Mamandu pemilik dana (calon investor) untuk mengoptimalkan 

penggunaan dana yang dimilikinya. 
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b. Memperkecil risiko kegagalan investasi dan pada saat yang sama 

memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. 

c. Alternatif investasi teridentifikasi secara obyektif dan teruji secara 

kuantitatif sehingga manajer puncak mudah mengambil investasi yang 

obyektif. 

d. Aspek terkait terungkap secara keseluruhan dan lengkap sehingga 

penerimaan atau penolakan terhadap alternatif investasi didasarkan atas 

pertimbangan terhadap semua aspek proyek bukan hanya aspek 

finansial saja. 

Selajutnya, manfaat sekunder studi kelayakan yaitu meliputi: 

a. Dana investasi tersalur ke proyek yang paling menguntungkan 

sehingga turut membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 

daya nasional. 

b. Investasi berlangsung pada sektor keluaran sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Disatu sisi keluaran investasi memiliki pasar yang efektif 

pada saat yang sama masyatakat menerima barang-barang kebutuhan 

yang diperlukan dari dunia usaha. 

c. Dana yang tersalur ke sektor hemat devisa karena proyek memakai 

bahan baku yang disediakan dalam negeri, pada saat yang sama untuk 

proyek yang berorientasi ekspor akan mendorong penerimaan devisa. 

 Kegunaan Studi Kelayakan 

Perluasan usaha perusahaan memerlukan investasi berupa barang-

barang yang mendukung operasional perusahaan dan juga modal yang 
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jumlahnya tidak sedikit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan jika tidak ada perhitungan yang matang terhadap proyek yang 

akan dilaksanakan. Pengertian studi kelayakan menurut Nitisemito dan 

Burhan (2004:1) adalah: “Pada hakikatnya adalah suatu metode penjajakan 

dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya 

gagasan usaha tersebut dilaksanakan”. 

Menurut Haming dan Basalamah (2003:12) kegunaan studi 

kelayakan terbagi menjadi dua yaitu kegunaan primer dan sekunder, 

kegunaan primer yaitu meliputi: 

1. Memandu pemilik dana (calon investor) untuk mengoptimalkan 

penggunaan dana yang dimilikinya. 

2. Memperkecil resiko kegagalan investasi dan pada saat yang sama 

memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. 

3. Alternatif investasi terindentifikasi secara obyektif dan teruji secara 

kuantitatif sehingga manajer puncak mudah mengambil keputusan 

investasi obyektif. 

4. Aspek terkait terungkap secara keseluruhan dan lengkap sehingga 

penerimaan dan atau penolakan terhadap alternatif investasi didasarkan 

atas pertimbangan terhadap semua aspek proyek dan bukan hanya 

aspek finansial saja. 

Adapun kegunaan sekunder dari suatu kelayakan proyek yaitu 

meliputi: 
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1. Dana investor tersalur ke proyek yang paling menguntungkan 

sehingga turut membantu meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

2. Investasi berlangsung pada sektor yang keluarannya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Dana akan disalurkan ke sektor yang hemat devisa karena proyek 

menggunakan bahan baku yang disediakan di dalam negeri dan 

pada saat yang sama untuk proyek yang berorientasi ekspor akan 

mendorong peningkatan penerimaan devisa. 

 Aspek-Aspek Studi Kelayakan 

Untuk melakukan studi kelayakan guna mengendalikan penilaian 

suatu investasi, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek yang 

nantinya diharapkan akan mendukung pelaksanaan investasi tersebut. 

Walaupun belum ada kesempatan mengenai aspek apa saja yang harus 

diteliti, tetapi pada umumnya penelitian tersebut akan dilakukan terhadap 

aspek-aspek pasar, teknis, keuangan manajemen, hukum, ekonomi dan 

sosial. 

Banyak dan sedikitnya aspek yang akan dinilai serta kedalaman 

analisa tergantung pada besar kecilnya proyek yang akan dilakukan yang 

dinilai dengan metode analisa yang berbeda-beda. 

1. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang mempunyai 

kedudukan utama dalam studi kelayakan ini. Pada aspek ini hal-hal 
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yang perlu diteliti adalah besarnya permintaan produk serta 

kecenderungan perkembangan permintaan selama masa kegiatan yang 

akan datang harus dapat diperkirakan secara cermat, sehingga produk 

yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran serta dapat menghasilkan 

jumlah hasil penjualan yang memadai dan menguntungkan. 

Menurut Haming dan Basalamah (2003:15), dalam aspek 

pemasaran mampu atau dapat menjelaskan: 

1. Taksiran atas volume permintaan pasar, mencakup volume 

permintaan agregat dan permintaan terhadap keluaran proyek yang 

dikaji. 

2. Taksiran permintaan secara regional selama usia ekonomis proyek 

disertai studi mengenai pangsa pasar (market share) di tiap daerah 

dari periode ke periode. 

3. Kajian mengenai kebijaksanaan harga dilengkapi studi mengenai 

perbandingan harga yang telah ditetapkan proyek dengan yang 

telah ditetapkan perusahaan saingan, baik terhadap produk yang 

diimpor maupun produk domestik, termasuk cara pembayaran 

transaksi. 

4. Studi mengenai siklus hidup produk (product life cycle analysis) 

serta rumusan mengenai strategi yang perlu diambil pada setiap 

tahapan siklus tersebut. 
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5. Rumusan mengenai strategi, termasuk marketing mix strategy yang 

akan menjadi acuan dalam penetapan produk, harga, teknik dan 

metode promosi serta saluran distribusi. 

2. Aspek Teknis dan Produksi 

Aspek teknis dan produksi mengkaji segi teknis dari 

pelaksanaan perluasan usaha serta aktivitas produksi yang akan 

dilakukan. Hal yang dipelajari dalam aspek teknis ini adalah mengenai 

lokasi pabrik yang akan didirikan, pemilihan mesin yang akan 

digunakan serta teknologi yang akan diterapkan. Sedangkan aspek 

produksi lebih ditekankan pada karakteristik produk yang akan 

diproduksi, jumlah produk yang akan diproduksi serta sistem proses 

produksinya. 

Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan 

proses pembangunan secara teknis dan pengoperasiannya setelah 

proyek tersebut selesai dilaksanakan. Beberapa pertanyaan yang perlu 

mendapat jawaban dalam aspek teknis dan produksi yaitu: 

a. Apakah skala produksi yang dipilih sudah optimal. Bagaimana 

fasilitas untuk perluasan usaha nantinya, tentang lokasi dan 

luas tanah, pengaturan fasilitas produksi dan sebagainya. 

b. Apakah proses produksi yang dipilih sudat tepat 

c. Apakah mesin-mesin dan perlengkapan yang dipilih sudah 

tepat 
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d. Apakah tata letak yang diusulkan dari fasilitas produksi sudah 

cukup. 

e. Apakah telah disiapkan tentang kemungkinan penanganan 

limbah produksi. 

f. Apakah skedul kerja telah dibuat dengan cukup realistik. 

3. Aspek Keuangan  

Aspek keuangan ini membicarakan mengenai kebutuhan 

pendanaan, baik itu kebutuhan dana untuk aktiva tetap maupun untuk 

modal kerja dan pemilihan sumber dana yang diharapkan dapat 

kembali dari investasi tersebut. Studi aspek keuangan ini mencakup: 

1. Kajian terhadap jumlah dana yang diperlukan, baik untuk 

keperluan investasi awal maupun untuk kebutuhan modal 

kerja. 

2. Kajian terhadap sumber dana, sekaligus perhitungan mengenai 

biaya atas modal yang direncanakan ditarik, termasuk 

ancangan terhadap struktur modal yang tergolong layak. 

3. Proyeksi aras kas yang memuat rincian prospek arus kas 

masuk dan prospek arus kas keluar. Proyeksi arus kas tersebut 

berguna sebagai landasan untuk melakukan analisis kelayakan 

keuangan. 

4. Penyusunan laporan keuangan performa, dilengkapi dengan 

analisis sumber dan penggunaan dana serta analisis titik impas 

(break even analysis). 
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5. Kajian terhadap pengaruh indikator ekonomi makro terhadap 

kelayakan keuangan proyek, baik terhadap arus kas keluar atau 

arus kas masuk. 

4. Aspek Manajemen  

Aspek manajemen adalah aspek kemampuan sumber dana 

manusia untuk mengelola perusahaan. Untuk mengoptimalkan 

pendayagunaan sumber daya manusia maka perlu diatur sebaik-

baiknya dalam struktur organisasi, diskripsi kerja, spesifikasi jabatan, 

mekanisme kerja, sistem informasi manajemen dan peningkatan 

motivasi. 

Studi mengenai aspek manajemen penting artinya, terutama 

kaitannya dengan: 

1. Perumusan dan uraian tugas serta tata kerja selama proyek 

dalam fase pembangunan. Harus teridentifikasi dengan jelas, 

apakah organisasi proyek bernaung di bawah organisasi yang 

berdiri sendiri. 

2. Perumusan organisasi, uraian tugas dan tata kerja serta hak dan 

kewajiban setiap individu organisasi setelah proyek selesai dan 

memasuki fase operasi komersial. 

5. Aspek Hukum 

Pembahasan dalam aspek hukum ini menyangkut legalitas usaha 

dari proyek yang bersangkutan, terutama mengenai prosedur perijinan, 

akte kontrak dengan pihak lain dan konsekwensi yuridis yang mungkin 
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timbul sebagai akibat dari adanya proyek. Sehubungan dengan hal 

tersebut, sebuah studi aspek hukum pada suatu kelayakan rencana 

investasi setidak-tidaknya menjawab hal-hal berikut: 

1. Penentuan bentuk hukum perusahaan, terutama sesudah 

memasuki fase komersial kelak, sekaligus menyangkut 

perumusan status atau akta pendirian perusahaan yang akan 

memuat hak dan kewajiban setiap pihak yang terkait, termasuk 

prosedur penarikan pinjaman atau kepada pihak ketiga yang 

akan berpengaruh terhadap struktur pembelanjaan perusahaan. 

2. Perumusan atas hubungan industrial atau hubungan perburuan, 

sekaligus mengenai keberadaan tugas dan fungsi serikat 

pekerja. 

3. Aturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), 

merumahkan tenaga kerja (lay-off) dan aturan tentang jaminan 

hari tua dan pensiun. 

4. Tata prosedur untuk menjadi perusahaan terbuka atau 

perusahaan publik (go public company). 

5. Tata prosedur untuk mengembangkan kerja sama dengan pihak 

ketiga, baik di bidang pembiayaan maupun kerja sama bisnis 

lainnya. 

6. Tata prosedur penjaminan harta perusahaan dalam proses 

penarikan pinjaman baru khususnya hipotek dan sejenisnya. 
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6. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Aspek ekonomi dan sosial ini mengarah pada dampak yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari adanya proyek tersebut seperti adanya 

kesempatan kerja baru, meningkatnya pendapatan masyarakat atau 

daerah sekitarnya, dan lain sebagainya. 

Kajian mengenai aspek ekonomi dan sosial harus 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pengaruh proyek terhadap penerimaan negara (antara laian 

mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), 

pajak impor dan pajak ekspor. 

2. Kontribusi proyek terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

3. Kontribusi proyek terhadap penghematan devisa impor serta 

peningkatan penerimaan devisa hasil ekspor. 

4. Jasa-jasa umum yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, 

seperti sarana jalan, tenaga listrik, sarana pemeliharaan kesehatan, 

sarana olah raga, sarana latihan dan pendidikan. 

5. Kontribusi proyek terhadap lainnya dalam pola hubungan input-

output, serta manfaat proyek untuk mengurangi ketergantungan 

impor. 

Perluasan usaha perusahaan memerlukan investasi berupa barang-

barang yang mendukung operasional perusahaan dan juga modal yang 

jumlahnya tidak sedikit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi 
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perusahaan jika tidak ada perhitungan yang matang terhadap proyek yang 

akan dilaksanakan. Pengertian studi kelayakan menurut Nitisemito dan 

Burhan (2004:1) adalah: “Pada hakikatnya adalah suatu metode penjajakan 

dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya 

gagasan usaha tersebut dilaksanakan”. 

Menurut Warsono (2001:1) pengertian investasi adalah : “ Sebagai 

penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang 

menghasilkan pendapatan maupun mendapatkan perolehan modal”. 

Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor 

menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi 

usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari 

keberhasilan pekerjaannya. Investasi berkonotasi gagasan bahwa 

keamanan pokok (investasi) adalah penting. Sebaliknya, spekulasi lebih 

beresiko. 

Investasi terdapat dua atribut yang penting yaitu atribut tujuan dan 

waktu. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal pada saat 

sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Setiap 

perusahaan dalam mengadakan investasi aktiva tetap mengharapkan agar 

nantinya memperoleh kembali dana yang telah tertanam dalam aktiva-

aktiva tersebut. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan 

atau perolehan modal. Atribut waktu berkaitan dengan unsur 

ketidakpastian bahwa pendapatan atau perolehan modal baru dapat 

dinikmati pada masa yang akan datang. 
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Menurut Sutrisno (2001:139) perencanaan terhadap keputusan 

investasi jangka panjang ini sangat penting karena beberapa hal yaitu 

sebagai berikut : 

a. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar, dan 

jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam 

jangka pendek atau diperoleh sekaligus. 

b. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus menunggu selama jangka cukup lama untuk bisa 

memperoleh kembali dana tersebut. 

c. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di 

masa yang akan datang. 

d. Keputusan investasi jangka panjang, sehingga kesalahan dalam 

pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang serta 

kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya 

kerugian yang besar. 

Menurut Warsono (2001:2), investasi dapat diklasifikasikan dengan 

berbagai macam cara. Berdasarkan jangka waktu perputaran dananya, 

investasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

1) Investasi jangka pendek 

Investasi yang perputaran dananya kurang dari atau sama dengan satu 

tahun. Bentuk investasi jangka pendek ini yaitu misalnya investasinya 

pada sekuritas jangka pendek, seperti sertifikat deposito dan 

commercial paper. 
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2) Investasi jangka panjang 

Investasi yang perputaran dananya lebih dari satu tahun. Bentuk 

investasi jangka panjang ini, misalnya investasi pada aktiva tetap dan 

surat berharga jangka panjang, seperti saham dan obligasi. 

Berdasarkan pihak yang mengadakan, investasi dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a) Investasi swasta 

Investasi yang dilakukan individu maupun institusional swasta. 

Tujuan investasi swasta ini biasanya lebih bersifat profit oriented. 

b) Investasi pemerintah 

Investasi yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

daerah. Tujuan investasi pemerintah ini biasanya lebih bersifat social 

oriented. 

Berdasarkan bentuk assetnya, investasi dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : 

(1) Investasi pada asset riil  

Investasi yang dilakukan pada asset-asset nyata, seperti investasi pada 

gedung, mesin, modal kerja, dan sebagainya. 

(2) Investasi pada asset sekuritas 

Investasi yang dilakukan pada surat berharga, seperti saham, obligasi, 

sertifikat deposito, dan sebagainya. 

Investasi berdasarkan bentuknya ini dapat dilakukan pada asset 

beresiko (riskly asset) maupun asset bebas resiko (riskleses asset). Aset 

beresiko adalah suatu asset yang pengembalian pada masa yang akan 
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datang bersifat tidak pasti, sedangkan asset bebas resiko adalah suatu asset 

yang pengembaliannya di masa yang akan datang bersifat pasti. 

(a) Cash Flow 

Perusahaan harus mengungkapkan komponen kas dan setara kas 

serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas 

dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca. Suatu laporan arus 

kas harus menjelaskan selisih yang terjadi antara saldo awal dan saldo 

akhir serta setara kas (cash equivalent). Hal ini berarti dalam laporan kas, 

kas memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada 

saldo kas yang tersedia di perusahaan (cash on hand) dan kas di bank, 

tetapi juga termasuk perkiraan-perkiraan yang dikenal sebagai setara kas 

(cash equivalent). 

Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, 

bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara 

kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang 

diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. 

Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagau setara kas 

hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari 

tanggal perolehannya. 

Suatu perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dalam 

menentukan perkiraaan-perkiraan apa saja yang termasuk dan tidak 

termasuk adalam katagori sebagai setara kas, dan kebijakan ini harus 

diungkapkan dalan catatan atas laporan keuangan perusahaan serta harus 

dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam laporan arus kas, 

kas dan setara kas diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, 
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laporan arus kas menyatakan perubahan dalam kas dan setara kas. Oleh 

karena itu, pengeluran kas untuk memperoleh setara kas dan penerimaan 

kas dari penjualan setara kas tidak dimasukkan dalam laporan arus kas.  

Setiap perusahaan dalam menjalankan operasi usahanya akan 

mengalami arus masuk kas (cash inflows) dan arus keluar (cash outflows). 

Apabila arus kas yang masuk lebih besar dari arus kas yang keluar maka 

hal ini akan menunjukkan positive cash flows, dan sebaliknya apabila arus 

kas masuk lebih sedikit daripada arus kas keluar maka arus kas yang tejadi 

akan negative cash flows.  

Laporan arus kas yang tercakup dalam laporan tahunan, 

memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar kas dan setara 

kas. Lebih lanjut, menganalisa semua perubahan yang mempengaruhi kas 

dan setara kas dalam kategori operasi, investasi dan pendanaan dari suatu 

perusahaan selama suatu periode dalam format yang merekonsiliasi saldo 

awal dan saldo akhir kas dan setara kas.  

Tujuan dari laporan arus kas adalah memberikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang berasal dari 

aktifitas operasi, investasi dan pendanaan dari suatu entitas selama suatu 

periode untuk : 

1) Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih 

masa depan. 

2) Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, 

kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan 

eksternal. 
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3) Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibanding penerimaan 

serta pengeluaran kas yang berkaitan. 

4) Menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan baiuk kas maupun 

non kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu 

periode tertentu. 

Jadi informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna bagi 

para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, 

kreditor maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan 

setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas 

tersebut. 

Menurut Erhans (2000:154) yang dimaksud dengan investasi yaitu 

menanamkan kelebihan uang dengan tujuan untuk memperoleh 

penghasilan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya: 

deposito, surat berharga, seperti saham dan obligasi. Menurut Warsono 

(2003:165) sebuah proyek investasi dievaluasi dan dilaksanakan, perlu 

diidentifikasi jenis usulan investasinya. Jenis investasi biasannya 

dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu: 1) Usulan investasi 

penggantian (replacement), investasi penggantian dilakukan apabila suatu 

aktiva tetap sudah habis umur ekonomisnya. 2) Usulan investasi perluasan 

(expansion), perluasan usaha dapat dilakukan dengan menambah kapasitas 

produksi yang sudah ada dengan cara menambah mesin-mesin yang 

digunakan atau dengan membuka cabang baru. 3) Usulan investasi 

pertumbuhan (growth), usulan investasi ini  dilakukan dengan cara 
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membuka lini produk baru dan 4) Usulan investasi lain-lain, usulan 

investasi lain-lain adalah usulan investasi yang tidak termasuk dalam tiga 

golongan tersebut, seperti pengeluaran dana untuk memenuhi standar 

kesehatan yang dituntut. 

Konsep cash flow untuk kepentingan penjagaan likuiditas sedikit 

berbeda dengan konsep cash flow untuk kepentingan pengambilan 

keputusan investasi, dimana dalam konsep yang terakhir, bunga atas basis 

sesudah pajak tidak dikeluarkan dari jumlah cash flow. Net cash flow suatu 

proyek investasi tergantung kepada biaya proyek, cash out flow berikutnya 

sesudah biaya proyek berjalan, waktu dari  cash flow, umur proyek, dan 

nilai residunya. 

Menurut Bambang Rianto (2001:120)  ada tiga macam cash flow 

yang terjadi dalam investasi yaitu: 1) Initial Cash Flow (Capital Outlay), 

Initial cash flow merupakan aliran kas yang berhubungan dengan 

pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi dan 2) 

Operational Cash Flow, operasional cash flow merupakan aliran kas yang 

terjadi selama umur investasi. Operational cash flow  ini berasal dari 

pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. Aliran kas operasi disebut cash inflow (aliran kas 

masuk) yang nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk 

menutup investasi. 3) Terminal Cash Flow, merupakan aliran kas masuk 

yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis 

suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir 
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umur ekonomis suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh 

dari nilai sisa (residu) dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk 

investasi. 

Menurut Weston dan Brigham (1991:218) konsep Cost  of  Capital  

(COC) merupakan konsep yang sangat penting dalam kegiatan operasi 

perusahaan karena menyangkut 3 (tiga) hal. Pertama, berkenaan dengan   

keputusan penganggaran modal yang membutuhkan perkiraan biaya modal   

untuk penganggaran yang tepat. Kedua berkenaan dengan struktur 

keuangan perusahaan yang mempengaruhi tingkat resiko dan besarnya 

arus pendapatan   sehingga mempengaruhi pula penetapan biaya  modal, 

dan  ketiga,  berkenaan   dengan keputusan-keputusan lain yang 

memerlukan  perkiraan biaya  modal   misal, leasing, pendanaan  kembali 

obligasi, kebijakan modal kerja dan lain-lain. 

Konsep cost of capital erat hubungannya dengan konsep mengenai 

pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan (required rate of return). 

Tingkat keuntungan yang disyaratkan sebenarnya dapat dilihat dari dua 

pihak yaitu dari sisi investor dan perusahaan. Biaya modal biasanya 

digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya 

suatu usulan investasi (sebagai discount rate), yaitu dengan 

membandingkan tingkat keuntungan (rate of return) dari usulan investasi 

tersebut dengan biaya modalnya. Yang dimaksud dengan biaya modal 

disini adalah biaya modal yang menyeluruh (overall cost of capital).  



 

 

2828

Misalnya jika kita mengunakan metode net present value atau 

profitability indeks untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu 

usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai “ discount rate” 

yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proceeds  dan 

pengeluaran investasi. Oleh karena perhitungan rate of return didasarkan 

atas dasar sesudah pajak, maka sewajarnya kalau pembandingnya (yaitu 

biaya modal) diperhitungkan atas dasar sesudah pajak. 

Suatu investasi baru, yang akan menyangkut aktiva tetap terutama 

dalam pembelian alat-alat produksi, harus diperhitungkan secara seksama. 

Sebab apabila investasi sudah dijalankan tetapi kemudian terjadi 

kekeliruan perhitungan, sukar untuk menarik kembali dana yang sudah 

tertanam dalam aktiva tetap tersebut, karena memerlukan waktu yang 

cukup lama, dana ini berarti merupakan kerugian besar yang harus 

diterima oleh perusahaan. 

Penilaian investasi bisa disebut juga dengan kriteria investasi yaitu 

cara atau ukuran yang dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya usulan 

suatu investasi. Setelah segala sesuatu informasi tentang aliran kas (cash 

flow) yang berkaitan dengan investasi berhasil dikumpulkan, kemudian 

kita lakukan penilaian usulan investasi tersebut, dapat diambil keputusan 

menerima atau menolaknya. Menurut Abdullah (2002:149) kriteria 

kelayakan usulan investasi dapat diukur dengan teknik pengukuran sebagai 

berikut: a) Average Rate of Return, b) Payback Period, c) Net Present 

Value, d) Internal Rate Of Return dan d) Profitability Index. 
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Menurut Lukman (2000:438) pengambilan keputusan proyek 

investasi terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Secara 

ekonomis apakah suatu investasi layak atau tidak dilaksanakan dapat 

dihitung dengan beberapa metode penilaian atau kriteria proyek investasi, 

yaitu: 1) Payback Period, merupakan suatu periode yang diperlukan untuk 

dapat menutupi kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan 

aliran kas masuk neto (proceeds) yang diperoleh. Metode ini juga cukup 

sederhana seperti metode ARR. Formula untuk mencari Payback Period 

adalah sebagai berikut: 

                                   Capital Outlays  
              Payback Period =                                        x 1 tahun 

                                  Proceeds 

Seperti halnya metode Accounting Rate of Return, beberapa 

kelemahan yang terdapat pada metode Payback Period adalah: a) 

Mengabaikan nilai waktu dari uang, b) proceeds setelah Payback Period 

dicapai dan c) mengabaikan nilai sisa. 2) Internal Rate of Return, 

merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga 

(discount rate) yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto 

(Present Value of Proceeds) dan investasi (initial Outlays). 

Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPV sama dengan nol . 

Untuk menghitung IRR diperlukan data dari NPV dari kutub (daerah) 

positif dan kutub negatif kemudian dilakukan interpolasi (pencarian nilai 

selisih) sehingga diperoleh NPV sama dengan nol. Jika menggunakan IRR, 

maka investasi akan diterima apabila besarnya IRR lebih besar daripada 
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tingkat bunga yang digunakan sebagai biaya modal, dan sebaliknya ditolak 

apabila IRR lebih kecil daripada biaya modal yang digunakan. Metode IRR 

dapat dihitung dengan rumus: 

                                    NPV rk 
           Internal Rate of Return = rk  +                                             x  (rb - rk)   

                           TPV rk – TPV rb 

Keterangan:   

            IRR        = Internal Rate of Return yang dicari 

rk              = tingkat bunga yang kecil (rendah) 

rb             = tingkat bunga yang besar (tinggi) 

NPV rk     = NPV pada tingkat bunga yang kecil 

PV rk       = Present Value of Proceeds pada tingkat bunga yang kecil 

PV rb       = Present Value of Proceeds pada tingkat bunga yang besar  

Metode Net Present Value ini merupakan metode untuk mencari 

selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto (proceeds) dengan nilai 

sekarang dari suatu investasi (Outlays). Metode ini akan 

mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. 

  NPV  =   Total PV dari Proceeds - Investasi (Outlays) 

Pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek invesatsi diterima 

atau ditolak. Apabila NPV > 0 atau positif, maka rencana investasi layak 

diterima, sebaliknya apabila NPV < 0 atau negatif, maka rencana investasi 

tidak layak diterima atau ditolak. 

Metode Profitability Index atau Benefit Cost Ratio merupakan 

merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode 
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NPV. Artinya, apabila suatu proyek investasi diterima dengan 

menggunakan metode NPV maka akan diterima pula jika dihitung 

menggunakan metode Profitability Index ini. Formula metode PI ini 

adalah: 

                                         Total PV dari Proceeds 
Profitability Index =  

                                  Investasi 

                                          Atau 

                              Total PV of Proceeds 
Profitability Index =                                        

                                    Initial Outlays    

Pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi akan 

diterima (layak) atau ditolak (tidak layak) bandingkan dengan angka 1. 

Apabila PI > 1, maka rencana investasi layak diterima, sedangkan apabila     

PI < 1, maka rencana investasi tidak layak diterima atau ditolak. 

Metode Average Rate of Return mengukur besarnya tingkat 

keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan 

tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih 

setelah pajak (Earning After Tax, EAT). Sedangkan investasi yang 

diperhitungkan adalah rata-rata investasi yang diperoleh dari investasi 

awal (jika ada) ditambah investasi akhir dibagi dua. Hasil dari ARR ini 

merupakan angka relatif (persentase). 

              Average EAT 
ARR  =                                     x 100 % 

                                  Investasi 
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Keterangan:   

Average EAT  = Rata-rata keuntungan setelah pajak 

EAT               = Laba setelah pajak 

n                    = Umur aktiva 

 Penggunaan metode ARR ini sangat sederhana sehingga mudah untuk 

pengambilan keputusan. Apabila besarnya ARR lebih besar daripada biaya 

investasi yang digunakan (biaya modal) maka investasi tersebut layak 

untuk dilaksanakan, dan sebaliknya. Namun Metode ini banyak 

kelemahannya, yaitu: 1) Mengabaikan nilai mata uang, 2) Hanya menitik 

beratkan masalah akuntansi, sehingga kurang  data aliran kas dari 

investasi. 3) Merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan 

angka rata-rata yang menyesatkan dan 4) Kurang memperhatikan 

panjangnya (lamanya) jangka waktu investasi. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai penganggaran modal atas 

rencana penambahan kapasitas mesin penggiling pada PT Tri Surya Plastik 

Lawang. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan kerangka pikir yang disajikan pada gambar 1.1. 

  

PT Tri Surya Plastik Lawang 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 
 

.Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka dapat diketahui apakah 

investasi yang dilakukan aktiva tetap yang dilakukan perusahaan yaitu mesin 

penggiling layak atau tidak layak dilakukan. 

 

F.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu investasi perluasan aktiva tetap yang 

berupa mesin penggiling layak untuk dijalankan. 

 

Penilaian Investasi 

Investasi Mesin 
Penggiling 

Net Present 
Value (NPV) 

Internal Rate 
of Return (IRR) 

PI 

Layak/Tidak Layak 


