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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Wiche Yulianita AP (2005) dengan 

judul yang diteliti adalah:  Studi Kelayakan Proyek Dalam Rangka Perluasan 

Usaha (ekspansi) PT. Harapan Sholehutama Barokah di desa Gondanglegi Kulon 

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Tahun penelitian dari 2007 sampai 

2012, dengan hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Aspek pasar dan pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran tidak mengalami masalah karena dilihat dari 

kondisi pasar juga lebih kondusif, hal ini bisa dilihat dengan antara demand 

terhadap suply terhadap daging sapi potong. Baik secara nasional maupun 

regional suply terhadap daging sapi potong masih belum mencukupi 

permintaan sampai dengan tahun 2003. Disamping itu didukung oleh pangsa 

sasaran pemasaran yang sangat luas yang mencukupi individu, pusat penjualan 

eceran, warung dan rumah makan, pedagang besar maupun pabrik. 

2. Aspek teknis 

Keadaan daerah tempat usaha sangat mendukung, mayoritas penduduk 

Gondanglegi bermata pencaharian sebagai peternak. Lokasi tempat usaha 

maupun rencana perluasan usaha sangat strategis yang dapat mendukung 

saluran distribusi maupun pemasaran. Selain itu dalam proses produksi 
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didukung oleh karyawan maupun pegawai yang berpengalaman dan 

mempunyai keterampilan yang sesuai. 

3. Aspek manajemen operasional 

PT. Harapan Sholehutama Barokah mempunyai bagian-bagian atau divisi-

devisi yang sudah mempunyai tugas maupun wewenang yang sesuai yang 

kesemuanya tertata dalam struktur organisasi yang baik. 

4. Aspek sosial ekonomi 

Rencana perluasan akan memberikan manfaat antara lain dapat memenuhi 

kebutuhan daging, dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekitar serta bagi pemerintah akan menyumbang penghasilan berupa pajak 

usaha. 

5. Aspek ekonomi dan keuangan 

Terbukti bahwa rencana perluasan usaha penggemukan sapi potong ini layak 

untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarakan hasil perhitungan yang dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

a. Average of return (ARR) = 43,9% 

b. Payback Periode (PP) = 4 Tahun, 6 Bulan 

c. Net Present Value (NPV) = 3.203.646,333 (+) 

d. Internal rate of return (IRR) = 22,52% 

e. Benefit Cost Ratio (BCR) = 1,61 

6. Berdasarkan aspek-aspek yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

rencana perluasan usaha penggemukan sapi potong ini layak untuk 

dilaksanakan. 
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B. Tinjuan Teori 

1. Investasi 

Banyak berbagai definisi investasi, tetapi dari berbagai definisi investasi 

tersebut menunjukkan kesamaan inti. Berikut definisi-definisi investasi tersebut 

akan dijelaskan di bawah ini: Investasi adalah menempatkan uang atau dana 

dengan harapan untuk memperoleh tambahan dana tertentu atas uang atau dana 

tersebut (Kamaruddin 2004:3). investasi adalah pengunaan uang dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan (Husnan 2004:13). Investasi pada hakekatnya 

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Halim 2005:4). 

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah 

sejumlah dana yang dikeluarkan dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa 

yang akan datang. Berikut ini merupakan pokok dari pengertian investasi : 

a. Adanya penanaman modal. 

b. Jangka waktu penanaman modal relatif lebih panjang (minimal 1 tahun). 

c. Tujuan melakukan investasi memperoleh keuntungan di masa yang akan 

datang. 

2. Tujuan Keputusan Investasi 

Tujuan yang paling tepat dari pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi adalah untuk memaksimumkan nilai pasar modal sendiri (saham). 

Alasan yang mendukung tujuan ini adalah sebagai berikut. Pemilik modal sendiri 

adalah perusahaan dan perusahaan seharusnya berusaha meningkatkan 
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kemakmuran mereka. Nilai pasar (saham) merupakan ukuran yang tepat untuk 

menilai tingkat kemakmuran para pemegang saham (Husnan 2000:16). 

3. Studi Kelayakan Bisnis 

Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. 

Pengertian berhasil ini mungkin bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang 

menafsirkan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam 

artian yang lebih luas. Artian yang lebih terbatas, terutama dipergunakan oleh 

pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi.   

Pihak pemerintah atau lembaga nonprofit, pengertian menguntungkan bisa dalam 

arti yang lebih relatif. Mungkin dipertimbangkan berbagai faktor seperti manfaat 

bagi masyarakat luas yang bisa berwujud penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan 

sumber daya yang melimpah di tempat tersebut, dan sebagainya (Husnan 2000:4). 

Studi kelayakan bisnis adalah upaya menanamkan faktor produksi langka 

pada proyek tertentu, pada lokasi tertentu, untuk jangka menengah atau panjang. 

Jangka waktu kehidupan proyek yang layak dapat mencapai tiga, lima sepuluh 

tahun bahkan lebih dari itu (Sutojo 2006:1:2). 

4. Aspek-aspek Studi Kelayakan Bisnis 

f. Aspek Pasar dan Pemasaran 

1) Aspek Pasar 

Dewasa ini banyak perusahaan bermunculan dan karenanya persaingan 

semakin tajam. Pada keadaan yang seperti ini, Nampak juga adanya 

kebebasan pembeli untuk melakukan pilihan produk yang diperlukan. 
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Pada situasi yang seperti ini aspek pasar dan pemasaran dalam pendirian 

maupun perluasan usaha sangat penting. Ada beberapa yang berkaitan 

dengan aspek pasar dan pemasaran yaitu: 

(1) Pengukuran permintaan 

Terdapat beberapa pengukuran permintaan produk masa lalu dan 

masa sekarang. Beberapa metode ini dapat digunakan untuk 

pengukuran permintaan dalam arti permintaan industri baik untuk 

produk baru maupun produk yang sudah mapan (Husnan 2000:46). 

Beberapa metode tersebut antara lain: 

(a) Pengunaan data impor produk yang bersangkutan. Jika selama 

ini sebelum proyek yang bersangkutan ada belum pernah 

dihasilkan didalam negeri, dan produk yang bersangkutan 

merupakan produk subtitusi impor. Hal yang perlu diingat 

adalah bahwa produk yang diharapkan sebagai produk pengganti 

ini tidak secara otomatis mampu memerankan dirinya sebagai 

produk subtitusi impor, namun perlu ada beberapa pertimbangan 

lain yang hendaknya diperhatikan antara lain kualitas produk 

yang direncanakan sebagai produk pengganti. Harga dan 

mungkin juga preferensi konsumen terhadap produk tersebut. 

Pengunaan data impor, ekspor dan produksi dalam negeri. Jika 

produk yang diusulkan dalam studi kelayakan sebelumnya telah 

diproduksi dalam negeri dan juga telah diekspor, disamping 

masih ada impor yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan 
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dalam negeri. Formula yang digunakan untuk keadaan ini 

adalah: 

PE = P + ( I – E ) + AC 

Keterangan : 

PE : permintaan efektif yang dicari. 

P :     produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan. 

I :     impor yang dilakukan. 

E :    ekspor yang dilakukan. 

AC  : jumlah perubahan cadangan produk, yakni selisih 

persediaan awal   dan akhir masa (Husnan 1994:40). 

 

(b) Metode rasio rantai, yakni metode yang menghitung permintaan 

efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang 

lebih kecil suatu mata rantai dari variabel yang berpengaruh 

terhadap permintaan produk yang bersangkutan. 

(2) Peramalan permintaan. 

Metode yang sering digunakan untuk meramalkan permintaan yaitu: 

(a) Metode Trend 

(1.1) Metode trend liner 

Metode ini digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu 

yang tersedia cenderung merupakan garis lurus. Fungsi 

persamaan adalah: Y = a + bX 

Koefisien a dan b dapat diperoleh dengan 

    
∑ 

 
  sedangkan,    

∑  

∑  
 

Jika ΣX = 0 

Keterangan : 

Y : variabel permintaan. 

X : variabel tahun. 

n : jumlah data (Husnan 2000:49). 
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(1.2) Metode trend kuadratik 

Metode ini digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu. 

Tersedia cenderung berbentuk parabola. Fungsi persamaan dari 

metode ini adalah: Y = a + bX + c X ² 

Koefisien a, b, dan c diperoleh dengan  

   
∑   ∑  

 
  ,    

∑  

∑  
  dan  

 ∑    (∑  )(∑ )

{ ∑ 
 
 (∑ 

 
)
 
}

…(Husnan  

2000:50) 

(1.3) Metode trend simple exponential 

Metode ini digunakan jika data yang tersedia cendurung naik 

turun dengan perbedaan yang tidak terlalu banyak, tetapi 

secara keseluruhan cenderung naik. Fungsi persamaan ini 

adalah: 

        
Yang dapat diubah dalam logaritma: 

Log Y
1 

= log a +( log b)X 

Jika ∑X= 0, Maka koefisien a dan b dapat dicari dengan: 

      
(∑     )

 
  

      
*∑  (    )+

∑  
 ...(Husnan, 2000:52). 

(b) Metode regresi 

(1.1) Regresi liner sederhana 

Pada hubungan ini hanya satu variabel yang dianggap 

berpengaruh  atas terjadinya variabel yang lain dan fungsi 

peramalan linernya yaitu: 

Y = a + bX 

X = variabel bebas/ indenpenden 

Y = bariabel terikat/ dependen 
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a,b = koefesien regresi 

Dengan metode least squared nilai koefisien a dan b dapat 

diperoleh dengan: 

   
 ∑   ∑ ∑ 

 ∑   (∑ ) 
  dan    

∑ 

 
  

∑ 

 
...(Husnan 2000:55). 

 

(1.2) Regresi linier berganda 

Persamaannya : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …..+ bkXk ...(Husnan 2000:60) 

 

Dalam metode ini, apabila variabel bebas lebih dari 3, 

penyelesaian dengan persamaan normal sulit untuk 

dilakukan dan biasanya dikerjakan dengan komputer. 

2) Aspek Pemasaran 

Aspek pemasaran berkaitan dengan strategi pemasaran. Strategi 

pemasaran adalah berbagai usaha yang perlu dilakukan oleh calon 

investor dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian hasil produksinya (Husnan 2005:38). Dalam hal ini perlu 

hendaknya dapat dibedakan antara usaha-usaha pemasaran yang 

dilakukan ketika pertama kali memasuki pasar dan usaha pemasaran 

lanjutan sesuai dengan kedudukan produk dalam persaingan dan 

kedudukan produk pada siklus usia produk. 

Tanggapan penting yang mungkin terjadi atas program pemasaran 

yang direncanakan hendaknya juga dipertimbangkan, demikian pula 

kemungkinan adanya pelayanan khusus pada konsumen. Terdapat 

beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan 

antara lain: 
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(1) Strategi pemimpin pasar  

Strategi ini digunakan oleh pemimpin pasar yang  mempunyai 

kebiasaan yang cukup dominan di pasar dan perusahaan lawanya 

mengakui posisi dominanya. Perusahaan ini didalam menetapkan 

strategi pemasaranya. 

(2) Strategi penantang pasar  

Perusahaan dalam posisi menantang pasar mempunyai sumberdaya 

yang cukup kuat dan tangguh akan tetapi dalam kancah persaingan 

karena salah strategi perusahaan mengalami kekalahan. Para penantang 

pasar harus memusatkan strateginya untuk pangsa pasar. 

(3) Strategi pengikut pasar 

Perusahaan pengikut biasanya merupakan sasaran utama dari serangan 

yang dilancarkan oleh perusahaan penantang. Perusahaan pengikut 

hendaknya selalu menekan biaya produksi serta senantiasa 

memperbaiki kualitas produknya. 

b) Aspek Teknis dan Produksi 

Tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknik dan produksi adalah 

untuk memastikan apakah secara teknis dan pilihan teknologi tertentu, 

rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada 

saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. Aspek teknis dan 

produksi sebenarnya terkait dengan masalah manajemen operasional 

dimana kegiatan aspek manajemen operasional meliputi perencanaan, 

organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap 
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operasi perusahaan (Herlianto 2009:19). “Aspek teknis merupakan suatu 

aspek yang berkenan dengan proses pembayaran proyek secara teknis dan 

pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun (Husnan 

1994:110). 

1) Aspek Teknis 

Aspek teknis membahas tentang lokasi proyek yaitu: 

(1) Lokasi proyek 

Beberapa variabel yang perlu diperhatikan untuk pemilihan lokasi 

proyek dibedakan dalam dua golongan besar, yakni variabel utama 

dan variabel bukan utama. Penggolongan ke dalam dua golongan 

tersebut tidak mengandung kekakuan, artinya dimungkinkan untuk 

berubah golongan sesuai dengan ciri utama output dan proyek yang 

bersangkutan.  

Variabel-variabel utama terdiri dari ketersediaan bahan mentah, letak 

pasar yang dituju, tenaga listrik dan air, supply tenaga kerja, fasilitas 

transportasi. Variabel-variabel bukan utama terdiri dari Hukum dan 

peraturan yang berlaku di Indonesia, maupun ditingkat lokal pada 

rencana lokasi, iklim, keadaan tanah, sikap dari masyarakat setempat 

(adat istiadat), Rencana masa depan perusahaan, dalam kaitannya 

dengan perluasan. Keseluruhan variabel utama dan variabel bukan 

utama  diketahui, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan pada 

lokasi mana proyek hendak didirikan. 
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2) Aspek Produksi 

Aspek produksi membahas tentang luas produksi dan layout yaitu: 

(1) Luas Produksi 

Luas produksi adalah jumlah produk yang seharusnya diprodusir 

untuk mencapai keuntungan yang optimal. Pengertian ini berbeda 

dengan pengertian luas perusahaan, yakni luas produksi hanyalah 

salah satu alat ukur dari luas perusahaan (Husnan 2000:114). 

(2) Layout 

 “Layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan 

penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan” 

(Jihadi 2001:132). Dikenal dua tipe utama dari layout pabrik yaitu: 

(a) Layout Fungsional (layout process)  

Dalam layout fungsional mesin-mesin dan peralatan yang 

mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan 

dalam satu ruang / tempat tertentu. 

(b) Layout produk (layout garis) 

Pada layout garis, mesin dan peralatan disusun berdasarkan 

urutan dari operasi proses pembuatan produk. Layout ini sering 

digunakan untuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar 

(produk massa). 
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c) Aspek Manajemen dan Organisasi 

1) Aspek Manajemen 

Aspek Manajemen membahas tentang perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian suatu proyek. 

(1) Perencanaan Bisnis 

Menyusun perencanaan, hendaknya dikaji dari beberapa sisi seperti: 

sisi pendekatan pembuatan perencanaan, jangka waktu perencanaan, 

tingkatan perencanaan (Herlianto 2009:33:34). 

(a) Pendekatan atas bawah (top down). Pendekatan ini, perencanaan 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Unit usaha dibawahnya 

hanya melaksanakan hal-hal yang telah direncanakan. 

(b) Pendekatan bawah atas (bottom-up). Pendekatan ini pimpinan 

memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi 

organisasi, termasuk visi, misi, tujuan sasaran dan sumber daya 

yang dimiliki. Memberikan kewenangan kepada manajemen 

ditingkat bawah untuk menyusun perencanaan.  

(c) Pendekatan campuran. Pendekatan ini pimpinan memberikan 

petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar, sedangkan 

secara detil, diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan 

dibawahnya, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. 

(2) Fungsi Penggerakkan 

Mempunyai fungsi untuk: a) Mempengaruhi orang lain untuk 

bersedia menjadi pengikut; b) Membuat seseorang mengerjakan 
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pekerjaan dengan lebih baik; c) Memelihara dan memupuk kesetiaan 

pada pimpinan, tugas dan oragnisasi; d) Menanamkan, memelihara 

dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang lain, 

Tuhanya, negara dan masyarakat (Herlianto 2009:37). 

(3) Controlling (Pengendalian) 

Pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen, hendaknya 

dianalisis untuk mendapatkan jawaban apakah dari sisi ini, rencana 

bisnis dinyatakan layak atau sebaliknya. Fungsi pokok pengendalian 

adalah: a) Mencegah terjadinya penyimpangan; b) Memperbaiki 

penyimpangan; c) Mendinamisasikan organisasi; d) Mempertebal 

rasa tanggung jawab (Herlianto 2009:37:38). 

2) Aspek Organisasi 

Aspek organisasi membahas tentang stuktur organisasi, jenis-jenis 

pekerjaan sesuai dengan jabatanya. Penjelasannya sebagai berikut: 

(1) Struktur organisasi yang dipergunakan proses pengorganisasian 

menyangkut prosedur tiga langkah (Husnan 2000:153:155), yaitu: 

(a) Memperinci semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk  

mencapai tujuan perusahaan atau proyek. 

(b) Membagi semua beban kerja ke dalam berbagai aktivitas yang 

secara logis dan dapat dijalankan dengan baik oleh seseorang. 

(c) Menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari para 

anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. 

Secara umum bagan organisasi menggambarkan lima aspek yaitu: 
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(a)  Pembagian pekerjaan. 

(b)  Manajer dan bawahan. 

(c)  Tipe pekerjaan yang dilakukan. 

(d)  Pengelompokan bagian-bagian pekerjaan. 

d) Aspek Sosial dan Ekonomi 

Aspek sosial dan ekonomi mengkaji tentang dampak keberadaan 

proyek terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat setempat baik 

dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. 

1) Aspek ekonomi 

Maksud aspek ekonomi adalah apakah keberadaan proyek dapat merubah 

atau justru mengurangi income per kapita penduduk setempat. Aspek 

ekonomi membahas tentang keberadaan suatu proyek mempengaruhi 

pendapatan ekonomi di daerah yang dijadikan pembangunan proyek 

baru. 

2) Aspek sosial 

Maksud aspek social adalah apakah adanya proyek tersebut wilayah 

setempat menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur 

komunikasi, penerangan listrik dan sebagainya (Jakfar 2007:27). 

Aspek sosial dan ekonomi mencakup tentang: 

(a) Pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. 

(b) Pengaruh proyek tersebut terhadap devisa yang bisa digunakan dan 

yang bisa diperoleh. 

(c) Penambahan kesempatan kerja. 
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(d) Pemerataan kesempatan kerja. 

(e) Bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain? Sebagai 

supply bahan bagi industri lain, dan pasar bagi hasil industri lain. 

(f) Aspek yang bersifat sosial seperti: Menjadi semakin ramainya 

daerah tersebut, lalu-lintas yang semakin lancar, adanya penerangan 

listrik dan air sebagainya. 

(g) Mencangkup tentang bentuk badan usaha, ijin usaha, dan ijin lokasi 

pendirian proyek. 

Aspek sosial dan ekonomi merupakan manfaat dan pengorbanan sosial 

yang mungkin dialami oleh masyarakat, tetapi sulit dikuantifikasikan 

yang bisa disepakati secara bersama. 

e) Aspek Keuangan 

1) Keperluan Dana (Biaya Proyek) 

Kebutuhan dana untuk aktiva tetap 

Aktiva tetap yang diperlukan untuk investasi, bisa diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Aktiva tetap berwujud 

(a) Tanah dan pengembangan lokasi. 

(b) Bangunan dan perlengkapannya. 

(c) Pabrik dan mesin-mesin. 

(d) Aktiva tetap lainnya. 

Aktiva tetap tidak berwujud 

(a) Aktiva tetap tidak berwujud. 
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(b) Biaya-biaya pendahuluan. 

(c) Biaya-biaya sebelum operasi. 

Kebutuhan dana untuk modal kerja 

Secara umum modal kerja dapat diartikan sebagai modal kerja bruto 

(gross working capital) atau modal kerja netto (net working capital). 

Modal kerja bruto menunjukkan keseluruhan aktiva lancar yang terdiri 

dari kas, surat-surat berharga (kalau ada), piutang, persediaan. Modal 

kerja netto merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

atau hutang jangka pendek. (Herlianto 2009:43). 

2) Sumber Dana 

Pada dasarnya pemilihan sumber dana bertujuan untuk memilih sumber 

dana yang pada akhirnya bisa memberikan kombinasi dengan biaya yang 

terendah, dan tidak menimbulkan kesulitan likuiditas bagi proyek atau 

perusahaan yang mensponsori proyek tersebut (artinya jangka waktu 

pengembalian sesuai dengan jangka waktu penggunaan dana) (Husnan 

2000:174). Sumber dana dapat diperoleh dari:  

(a) Modal sendiri yang disetor oleh pemilik perusahaan. 

(b) Saham biasa atau saham preferen yang diperoleh dari emisi saham di 

pasar modal. 

(c) Obligasi, yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal. 

(d) Kredit bank, baik kredit investasi maupun non-investasi. 

(e) Leasing (sewa guna), dari lembaga keuangan non-bank. 
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(f) Project Finance, merupakan bentuk kredit yang pembayarannya    

didasarkan atas kemampuan proyek tersebut melunasi kewajiban 

finansialnya. 

3) Biaya Modal 

Cost of Capital sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian  

biaya sangatlah penting artinya bagi perusahaan sebelum   memutuskan 

kebijaksanaan pembelanjaan jangka panjang. Cost of Capital ini untuk 

menentukan besarnya riil dari penggunaan modal masing-masing sumber 

dana, disamping itu juga untuk menentukan biaya modal rata-rata dari 

keseluruhan dana yang digunakan didalam perusahaan (Sucipto 

2006:232). Biaya modal dibagi menjadi dua yaitu biaya modal invidu dan 

biaya modal rata-rata tertimbang. 

(a) Berikut biaya modal individu dibagi menjadi: 

(1) Biaya Hutang Jangka Pendek 

Pada dasarnya hutang jangka pendek yang digunakan untuk 

modal kerja terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, dan kredit 

jangka pendek dari bank. Tingkat bunga pinjaman atau discount 

faktor untuk hutang dagang biasanya sudah diketahui dimuka, 

sedangkan untuk kredit jangka pendek biasanya bank langsung 

memotong bunganya dimuka dari jumlah hutang yang diberikan. 

(2) Biaya Hutang Jangka Panjang 

Biaya ini timbul akibat pinjaman jangka panjang, baik kepada 

lembaga keuangan dalam bentuk kredit maupun kepada 
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masyarakat dalam bentuk obligasi. Pada dasarnya biaya 

penggunaan hutang jangka panjang atau biaya penggunaan dana 

yang berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan 

tabel present value. 

(3) Biaya Saham Preferen 

Saham preferen mempunyai karakteristik campuran antara 

hutang dan saham biasa. Seperti halnya hutang, saham preferen 

juga mengandung kewajiban tetap berupa pembayaran deviden 

secara periodik, hanya saja pembayaran bisa ditangguhkan 

sesuai dengan kemampuan perusahaan. Saham preferen yang 

merupakan modal sendiri maka devidennya diambil dari laba 

bersih sesudah pajak. Dalam hal  likuidasi, saham preferen 

mempunyai hak didahulukan atas pembagian kekayaan sebelum 

saham biasa dan setelah pembayaran hutang jangka panjang atau 

obligasi. 

(4) Biaya Saham Biasa 

Biaya saham biasa cara perhitungannya berbeda dengan saham 

preferen atau  obligasi. Biaya saham biasa merupakan 

penyisihan yang telah dianggarkan dari laba setelah pajak yang 

diperolehnya, oleh karena itu besarnya saham biasa dalam 

bentuk deviden tidak tetap. 
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(5) Biaya Laba Ditahan. 

Besarnya biaya modal yang berasal dari laba ditahan adalah 

sebesar tingkat pendapatan investasi dalam saham yang akan 

diterima oleh investor. Laba ditahan merupakan keuntungan 

perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. 

Pendapatan pemegang saham sebelum ditanamkan kembali pada 

perusahaan terlebih dahulu dikurangi dengan pajak yang harus 

dibayar, Apabila perusahaan langsung menggunakan laba 

ditahan untuk modal suatu proyek perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap pajak yang harus dibayar pemegang saham. 

(6) Biaya Modal Keseluruhan 

Tingkat biaya modal yang harus diperhatikan perusahaan adalah 

tingkat biaya modal secara keseluruhan. Apabila suatu proyek 

dibiayai oleh suatu sumber modal yaitu modal sendiri, maka 

yang menjadi discount faktornya untuk menilai suatu usulan 

investasi adalah biaya modal itu sendiri. Tetapi apabila biaya 

proyek selain dari modal sendiri dan modal pinjaman discount  

faktornya yang digunakan merupakan biaya modal rata-rata 

tertimbang dari beberapa sumber biaya tersebut. 

(b) Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang 

Sumber dana yang diperoleh akan menentukan besarnya 

biaya modal yang akan digunakan dan biaya modal tersebut 

menentukan kembalian atau return yang diharapkan atas rencana 
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investasi. Apabila dalam sumber dana yang didapatkan membiayai 

suatu rencana investasi berasal dari satu sumber maka biaya 

modalnya yaitu sesuai dengan sumber dana tersebut pada saat 

tertentu. Apabila dibiayai dari berbagai sumber maka biaya 

modalnya merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai biaya modal 

khusus pada saat itu (WACC).  

Dalam menghitung WACC, semua biaya dihitung 

berdasarkan setelah pajak. Biaya modal pinjaman atau biaya hutang 

merupakan biaya yang ditanggung atas sumber dana yang berasal 

dari pinjaman, karena perhitungan biaya modal digunakan sebagai 

cut offrate penilaian investasi, sedangkan aliran kas usulan investasi 

didasarkan atas perhitungan setelah pajak. 

Biaya modal sendiri dapat dihitung dengan menggunakan 

ROE atau rentabilitas modal sendiri yang merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri yang 

merupakan rasio atau modal yang diinvestasikan pada perusahaan. 

Untuk menentukan biaya modal sendiri menggunakan rumus :  

    
   

            
 

ROE = Return On Eqiuty. 

ROI  = Return On Invesment. 

DR   =  Debt Ratio (Syamsuddin 2000:70). 
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4) Aliran kas 

(a) Menaksir aliran kas 

Aliran kas yang berhubungan dengan satu proyek bisa dikelompokan 

menjadi tiga bagian, yaitu: Aliran Kas Permulaan (Initial Cash 

Flow), aliran Kas Operasional  (Operational Cash Flow), aliran Kas 

Terminal  (Terminal Cash Flow). Pengeluaran-pengeluaran untuk 

investasi  (outlay) pada awal periode mungkin tidak hanya sekali 

tetapi merupakan initial cash flow. Aliran kas yang timbul selama 

operasi proyek itu disebut operational cash flow. Aliran kas yang 

diperoleh pada waktu proyek tersebut berakhir disebut terminal cash 

flow Suwarsono (2000:186). 

(b) Depresiasi 

Metode depresiasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengalokasikan aktiva tetap kepada suatu beban (Ichsan 2000:194). 

Faktor-faktor penentuan biaya depresiasi: 

(1) Harga perolehan 

Segala pengeluaran yang terjadi atau terutang sampai suatu 

aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan. 

(2) Nilai sisa 

Nilai jual aktiva tetap manakala aktiva tetap sudah tidak dapat 

dipakai lagi atau disebut juga nilai rombeng atau nilai tukar 

terakhir. 

 



28 
 

(3) Estimasi umur manfaat 

Lama aktiva tetap dapat dimanfaatkan. Manfaat mempunyai dua 

macam yaitu, manfaat ekonomis dan manfat teknis. 

5) Metode-metode Penilaian Investasi 

Warsono (2003:173) menyatakan ada enam metode penilaian arus kas 

yang dapat digunakan adalah: 

(a) Metode periode pengembalian (payback periode/PP) 

Payback periode adalah jumlah waktu tahun yang diperlukan oleh 

proyek investasi untuk menutup kembali pengeluaran investasi 

awalnya initial outlay, dengan menggunakan arus kas yang 

diperolehnya. Jika dalam evaluasi proyek dilakukan dengan 

pemilihan salah satu atas beberapa alternatif proyek, maka yang 

dipilih adalah proyek yang menghasilkan periode pengembalian 

tercepat (terkecil). 

(b) Metode tingkat pengembalian rata-rata (average rate of return/ARR). 

Metode tingkat pengembalian rata-rata ini mengukur berapa tingkat 

keuntungan rata-rata yang diperoleh  dari suatu  investasi. 

Perhitungan ARR dilakukan dengan cara merata-ratakan arus kas 

yang diharapkan sepanjang umur ekonomis proyek investasi dan 

kemudian membagi arus kas tahunan rata-rata tersebut dengan 

pengeluaran awalnya. Jika dalam evaluasi proyek dilakukan dengan 

pemilihan salah satu atau beberapa alternatif proyek, maka yang 

dipilih adalah proyek yang menghasilakan ARR terbesar. 
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(c) Metode nilai sekarang bersih (net present value/NPV) 

Warsono (2003:177) mendefinisikan NPV adalah selisih nilai 

sekarang seluruh arus kas selama umur ekonomisnya, dengan 

investasi awalnya. Nilai sekarang bersih (NPV) adalah selisih antara 

nilai sekarang dari arus kas selama umur ekonomis proyek investasi 

dengan pengeluaran awal (initial outlay) proyek tersebut. Metode ini 

mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang, sehingga 

lebih baik dibandingkan dengan metode periode pengembalian 

regular dan tingkat pengembalian rata-rata. Jika dalam evaluasi 

proyek dilakukan dengan pemilihan salah satu dari beberapa 

alternatif proyek, maka yang dipilih adalah  proyek yang 

menghasilkan NPV terbesar. 

(d) Metode tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) 

Warsono (2003:178) menyatakan IRR adalah suatu tingkat diskonto 

yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Seperti metode  nilai 

sekarang bersih, metode ini juga mempertimbangkan pengaruh waktu 

terhadap nilai uang. Jika dalam evaluasi proyek  dilakukan dengan 

pemilihan salah satu dari beberapa alternatif proyek, maka yang 

dipilih adalah proyek yang menghasilkan IRR terbesar. 

(e) Metode indeks profitabilitas (profitability index/PI) 

Warsono (2003:183) menyatakan PI adalah rasio atau perbandingan 

antara jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya 

(tahun pertama hingga terakhir) dengan pengeluaran awal proyek. 



30 
 

Jumlah nilai sekarang arus kas selama umur ekonomisnya hanya 

memperhitungkan arus kas ekonomis pada tahun  pertama hingga 

tahun terakhir, dan tidak termasuk pengeluaran awal. Warsono 

menyatakan hasil kesimpulan PI dan NPV pasti sama, jika NPV= 0 

maka PI =1, Jika NPV > 0 maka PI >1, demikian juga  jika NPV < 0, 

maka PI < 1, dengan demikian jika NPV sudah dihitung, maka PI 

mungkin tidak perlu digunakan. 

(f) Metode tingkat pengembalian internal modifikasi (modified internal 

rate of return/MIRR 

MIRR adalah tingkat diskonto yang menyamakan antara nilai 

sekarang dari nilai terminal dengan investasi awalnya. MIRR 

merupakan modifikasi dari IRR. Asumsi yang digunakan pada 

metode IRR adalah bahwa tingkat pengembalian dari 

penginvestasian kembali sebesar IRR-nya, bukan sekedar biaya 

modal (COC). Hal inilah yang dianggap merupakan salah satu 

kelemahan dari metode IRR jika dibandingkan dengan metode NPV. 

Untuk memperbaiki kelemahan inilah muncul MIRR yang 

dianggap lebih baik karena menggabungkan antara metode IRR 

dengan NPV. MIRR berusaha memperbaiki metode IRR dengan 

memasukkan unsur biaya modal. MIRR muncul karena banyak 

orang yang lebih menyukai bahwa hasil penilaian dinyatakan dalam 

bentuk persentase.  
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Tolak ukur penerimaan metode MIRR adalah: 

Jika MIRR ≥ COC, maka proyek diterima 

Jika MIRR < COC, maka proyek ditolak 

Jika dalam evaluasi proyek dilakukan dengan pemilihan salah satu 

atas beberapa alternatife proyek, maka yang dipilih adalah proyek 

yang menghasilkan MIRR terbesar. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan uraian tentang hubungan antara variabel yang 

terkait dengan masalah yang akan diteiti. Bedasarkan teori-teori yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan suatu kerangka pikir dalam bentuk 

gambar dan penjelasan. 

Keterangan gambar 2.1: 

CV. Andromeda Komputer merupakan perusahaan yang yang bergerak 

dalam bisnis komputerisasi. Melihat peluang yang ada CV. Andromeda ingin 

melakukan perluasan usaha. Demi mencapai rencana perusahaan CV. Andromeda 

memperhatikan dari lima aspek yaitu berupa aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis dan produksi, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi sosial dan 

aspek keuangan. Jika tanda panah ke kiri mengartikan dari salah satu aspek 

tersebut tidak layak untuk dijalankan, akan tetapi jika panah ke bawah 

mengartikan aspek tersebut layak dijalankan  dan begitu seterusnya sampai aspek 

terakhir. Pertimbangan dari kelima aspek tersebut barulah dapat mengambil 

keputusan dimana melanjutkan atau tidak suatu perluasan usaha. 
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Gambar 2.1 

Analisis Kelayakan  Investasi Rencana Perluasan Usaha Pada CV. Andromeda  

Komputer Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan tinjaun teori yang ada, perluasan usaha 

yang dilakukan CV. Andromeda komputer di kota Jember layak dijalankan 

ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek 

manajemen dan organisasi, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek keuangan. 
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