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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir 

menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, 

dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan 

didukung oleh fakta empiris. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang telah di lakukan oleh: Pupun (2015) meneliti tentang Analisis 

Capital Budgeting Sebagai Sarana Pengambilan Keputusan Investasi Aset 

Tetap. 

Penelitian ini, cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat 

meningkatkan keuntungan yaitu dengan investasi. Rencana investasi asset 

tetap bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan yang 

masih belum terpenuhi. Perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan 

menggunakan teknik capial budgeting yang tediri dari lima metode yaitu 

average rate of return(ARR), payback periode(PP), net present value(NPV), 

Profitabiliy Index(PI) dan internal rate of return(IRR) dan hasil rencana 

investasi berupa pemabahan mesin press-paving hidrolik layak dilaksanakan. 

Dwi (2014) meneliti tentang Analisis Capital Budgeting Sebagai Salah 

Satu Metode Untuk Menilai Kelayakan Investasi Aktiva Tetap Mesin dan 

Kendaraan. Penelitian ini, dalam melakukan rencana investasi perusahaan 
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menggunakan sumber dana yang berasal dari modal sendiri dan modal 

pinjaman (hutang bank). Penilaian kelayakan rencana investasi 

menggunakan teknik capital budgeting seperti average rate of return(ARR), 

payback periode(PP), net present value(NPV), B/C ratio dan internal rate of 

return(IRR). Rencana investasi pembelian mesin paving hydrolis, mesin 

press dan truck diesel tersebut layak untuk dilaksanakan. 

Fitri (2014) meneliti tentang Analisis Kelayakan Investasi Atas 

Rencana Penambahan Aktiva Tetap Dengan Menggunakan Teknik Capital 

Budgeting. Penelitian ini, investasi penting karena dapat meningkatkan 

kemakmuran perusahaan. Peningkatan permintaan membuat perusahaan 

melakukan investasi. Analisis dengan menggunakan teknik capital budgeting 

untuk menilai kelayakan investasi yang akan dilakukan. Teknik capital 

budgeting digunakan yaitu average rate of return(ARR), payback periode(PP), 

net present value(NPV), B/C ratio, internal rate of return(IRR), sehingga 

adanya investasi penambahan mesin produksi layak untuk dilaksanakan. 

B. Tinjauan Teori 

1. Investasi 

Pada hakekatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa 

mendatang. Investasi berkaian dengan penanaman sejumlah dana pada 

asset real atau asset financial. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:5), 

investasi dapat pula diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan 

yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. 
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Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek 

tertentu baik bersifat fisik ataupun nonfisik, seperti proyek pendirian 

pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung. 

Menurut Fahmi, dkk (2009:44), investasi dapat didefinisikan 

sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan 

cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan 

memberikan tambahan keuntungan atau coumpouding. Tentunya proses 

pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang 

membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak 

mengesampingkan kehati-hatian (prudent). 

Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, 

sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik 

karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan 

investasi sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, karena 

keputusan investasi menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, 

jenis investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi dan risiko 

investasi yang mungkin timbul.  

a. Tujuan Investasi 

Menurut Fahmi, dkk (2009:44) tujuan dalam investasi: 

1) Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. 

2) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang 

diharapkan (profit actual) 

3) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham 
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4) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

b. Jenis Usulan Investasi 

Menurut Warsono (2003:165), sebelum proyek investasi di 

evaluasi dan dilaksanakan, perlu diidentifikasi jenis usulan 

investasinya. Jenis usulan investasi biasanya dikelompokkan ke dalam 

empat golongan.  Diantaranya sebagai berikut : 

1) Usulan investasi penggantian (replacement) 

Usulan investasi penggantian dilakukan apabila suatu 

aktiva tetap sudah habis umur ekonomisnya. Suatu aktiva tetap 

apabila sudah habis umur ekonomisnya dan tetap digunakan 

justru akan menyebabkan pemborosan. 

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 membuka lini 

produk baru. Misalnya, saat ini lini produk yang ada adalah lini 

produk rokok dan ada rencana untuk membuka lini produk 

elektronik, maka usulan investasi ini disebut dengan usulan 

investasi pertumbuhan. 
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4) Usulan investasi lain-lain 

Usulan  investasi  lain-lain  adalah  usulan investasi yang 

tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut, seperti 

pengeluaran dana untuk memenuhi standar kesehatan yang 

dituntut, misalnya investasi untuk pemasangan alat pemanas, 

pendingin, pemasangan sistem musik yang ditujukan untuk   

meningkatkan moral para karyawan. 

c. Langkah Proses Pengambilan Keputusan Investasi 

Menurut Sucipto (2010:10) terdapat beberapa langkah proses 

pengambilan keputusan investasi, diantaranya adalah: 

1) Menetapkan tujuan dan jenis keputusan investasi yang akan dipilih. 

2) Mengidentifikasi alternatif-alternatif investasi. 

3) Melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh informasi dalam 

rangka mewujudkan ide dari proyek yang akan dilaksanakan dalam 

hal ini memutuskan untuk memilih dari beberapa alternatif investasi 

yang ada. Studi pendahuluan tidak menjamin dilakukan studi 

kelayakan atau terdapat tanda-tanda bahwa bisnis investasi tidak 

layak, maka studi kelayakan tidak dilanjutkan dan perlu melakukan 

kajian ulang terhadap tujuan investasi. 

4) Melakukan studi kelayakan bisnis dalam rangka melaksanakan 

keputusan investasi. Studi kelayakan ini tidak menjamin 

pelaksanaan keputusan investasi perlu dikaji ulang dari penetapan 

tujuan investasi. 
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5) Melaksanakan keputusan investasi, pelaksanaan ini harus sesuai 

dengan tujuan investasi, jika tidak maka harus kembali mengkaji 

investasi. 

2. Biaya Modal 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:90), dalam praktiknya 

kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri dari dua macam yaitu 

modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk 

membeli aktiva tetap seperti tanah bangunan, mesin-mesin serta peralatan, 

sedangkan modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai 

operasional perusahaan selama perusahaan beroperasi. Biaya modal adalah 

semua biaya yang secara rill dikeluarkan perusahaan dalam rangka 

mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk investasi perusahaan. 

(Sutrisno, 2009:150) 

a. Komponen Biaya Modal 

1) Modal Asing (Modal Pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang 

diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara 

pinjaman. Menggunakan modal pinjaman untuk membiayai suatu 

usaha akan terkena beban biaya yaitu biaya administrasi, provisi, 

komisi serta bunga yang besarnya relatif. Adanya kewajiban untuk 

mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai 

perjanjian sebelumnya. Perolehan modal asing juga relatif sulit 
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karena diperlukan syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik 

dana. 

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif 

tidak terbatas artinya tersedia dalam jumlah banyak. Menggunakan 

modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen 

untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. Hal 

ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan modal 

tersebut. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari 

pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan 

seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing dan pinjaman 

dari perusahaan nonbank. 

Menurut Sutrisno (2009:151), biaya utang dibagi menjadi 

dua macam yaitu: 

a) Biaya utang sebelum pajak (before tax cost debt) 

Besar biaya hutang sebelum pajak dapat ditentukan 

dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal yield to 

maturity atas arus kas obligasi yang dinotasikan dengan kd. 

Rumus: 

𝐾𝑑 =  
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 

b) Biaya utang setelah pajak (after tax cost debt) 

Perusahaan yang menggunakan sebagian sumber 

dananya dari hutang akan terkena kewajiban membayar bunga. 

Bunga merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan 
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(interest expense). Adanya beban bunga ini akan menyebabkan 

besarnya pembayaran pajak penghasilan akan berkurang. Biaya 

modal yang dihitung juga harus setelah pajak maka biaya 

hutang ini perlu disesuaikan dengan pajak. 

Rumus: 

𝐾𝑖 =  𝐾𝑑  (1 − 𝑇) 

Ki : Biaya utang setelah pajak 

Kd : Biaya utang sebelum pajak 

T : Tarif pajak 

2) Saham Preferen 

Saham preferen merupakan modal sendiri, artinya 

dividennya diambilkan dari laba setelah pajak, karena merupakan 

modal sendiri. Saham ini mempunyai hak atas bagian bila 

perusahaan dilikuidasi dan haknya didahulukan setelah pelunasan 

hutang. 

Rumus: 

𝑅𝑝 =  
𝐷𝑝

𝑃𝑝
  

Keterangan: 

Rp : Biaya saham preferen  

Dp : Dividen saham preferen 

Pp :  Harga saham saat ini 
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3) Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup 

atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik 

saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham 

kepada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan modal sendiri 

untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya 

bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban 

membayar dividen. 

Pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari 

keuntungan perusahaan, kemudian tidak adanya kewajiban untuk 

mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian 

menggunakan modal sendiri jumlahnya sangat terbatas dan relatif 

sulit untuk memperolehnya. Perolehan dana dari modal sendiri 

biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan 

laba dan dari laba yang belum dibagi. 

Menurut Sutrisno (2009:154), cara menghitung biaya ini 

yaitu: 

a) Menggunakan Costan Growth Valuation Model 

Model ini adalah nilai dari perlembar saham sama dengan 

present value dari dividen dimasa yang akan datang. Rumus: 

𝐾𝑒 =  
𝐷1

𝑃
+ 𝑔 
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Keterangan: 

Ke  : Biaya modal saham biasa 

D1  : Dividen yang dibayarkan 

P    : Harga pasar 

g    :  pertumbuhan dividen 

b) Menggunakan Capital Aset Pricing Model (CAPM) 

Perhitungan CAPM didapatkan setelah menghitung 

komponen nilai-nilai disubstitusi kedalam persamaan CAPM 

untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diminta atas 

saham. Rumus: 

𝐾𝑠 =  𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 𝛽 

Keterangan: 

Ks : Biaya laba ditahan 

Rf : Tingkat pengembalian beban risiko 

Β : Beta, pengukuran sistematis saham 

Rm : Tingkat pengembalian saham 

4) Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Mengukur biaya modal terdapat beberapa cara menghitung 

biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan atas modal asing 

yang dimilikinya. Salah satu motode perhitungannya menggunakan 

metode biaya rata-rata tertimbang (Weight Average Cost of 

Capital/ WACC). Menurut Sutrisno (2009:72), perusahaan dalam 

membiayai proyek investasinya bisa saja hanya menggunakan 
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modal sendiri, sehingga cost of capital yang digunakan sebagai cut 

of rate sebesar biaya modal sendiri yang bersangkutan. 

Rumus 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝑊𝑑. 𝐾𝑑 (1 − 𝑇) +  𝑊𝑠. 𝐾𝑠 

Keterangan  

WACC : Biaya modal rata-rata tertimbang 

Wd   : Proporsi utang 

Kd   : Biaya utang 

Ws   : Proporsi modal 

Ks   : Tingkat pengembalian yang dinginkan investor 

3. Aktiva Tetap 

Menurut Rudianto (2012:256), aset tetap adalah barang berwujud 

milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam 

kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. 

a. Kriteria Aset Tetap 

Suatu aset agar dapat dikelompokan sebagai aset tetap harus memiliki 

kriteria tertenrtu. Menurut Rudianto (2012:256), kriterianya yaitu: 

1) Berwujud 

Berarti aset tersebut berupa barang yang dimiliki wujud fisik, 

bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, 

hak paten, dan sebagainya.  
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2) Umurnya lebih dari satu tahun 

Aset ini harus digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau 

satu periode akuntansi. Memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa 

manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta, pensil, 

penghapus, dan lain sbagainya maka tidak dapat dikatagorikan 

sebagai aset tetap. 

3) Digunakan dalam operasi perusahaan 

Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal 

perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi 

operasi. 

4) Tidak diperjualbelikan 

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih 

dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud dijual lagi, 

tidak dapat dikategorikan sebagi aset tetap dan harus dikelompokan 

kedalam persediaan. 

5) Material 

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan 

digunakan dalam operasi perusahaan dan nilai atau harga per 

unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan 

dengan total aset perusahaan, tidak perlu dimasukan sebagai aset 

tetap. Seperti sendok, piring, jam meja dan sebagainya. 
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6) Dimiliki perusahaan 

Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi 

dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari 

pihak lain, tidak boleh dikelompokan sebagai aset tetap. Kendaraan 

sewa misalnya, tidak boleh diakui perusahaan sebagai aset tetap. 

b. Pengelompokan Aset Tetap 

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan 

sebagainya. Menurut Rudianto (2012:257), dari berbagai jenis aset 

tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok: 

1) Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor 

atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, 

dan lahan peternakan. Aset tetap, jenis ini adalah aset tetap yang 

dapat digunakan secara terus menerus  selama perusahaan 

menghendakinya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya. 

2) Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

manfaatnya bisa diganti dengan asset lain yang  sejenis, seperti 

bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan  sebagainya. 

Aset tetap kelompok kedua adalah jenis asset tetap yang memiliki 

umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Secara 

ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban  yang dikeluarkan 

lebih 9 besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti 

dengan aset lain. 



22 

 

3) Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 

manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis seperti tanah 

pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga 

merupakan asset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui  

karena  kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan 

wadah atau tempat luarnya. 

4. Aliran Kas (Cash Flow) 

Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada dalam 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Cash flow ini menggambarkan 

uang kas masuk (cash in) ke perusahaan dan uang kas keluar (cash out) 

oleh perusahaan. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:95), cash flow 

merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan dalam suatu 

periode tertentu. 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. 

Menurut Sucipto (2010:172), aliran kas (cash flow) yang berkaitan 

dengan bisnis investasi dapat dikelompokan dalam tiga macam: 

a. Aliran kas awal (initial cash flow) 

Aliran kas awal adalah aliran kas yang keluar pertama kali pada 

tahun ke-0 untuk keperluan aktiva tetap dan penetuan besarnya modal 

kerja. Pengeluaran-pengeluaran ini dapat berupa pembelian tanah, 

gedung, mesin-mesin, peralatan. Pengeluaran berupa biaya penelitian 
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pendahuluan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sebelum 

perusahaan beroperasi secara komersial, serta biaya keperluan modal 

kerja. Aliran kas ini biasanya diberi notasi negatif (-) artinya kas yang 

dikeluarkan.  

b. Aliran kas operasional (operational cash flow) 

Aliran kas operasional adalah aliran kas yang timbul selama 

dalam proses operasi perusahaan. Aliran kas ini meliputi aliran kas 

yang dikeluarkan untuk kepentingan operasi yang disebut aliran kas 

keluar (operational cash outflows), dan aliran kas yang berkaitan 

dengan dana masuk ke kas yang disebut aliran kas masuk (operational 

cash inflows). Mencari operasional cash flow dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1) Seluruh aktivitas didanai oleh modal sendiri 

Operational Cash Flow = EAT + Depresiasi 

2) Seluruh aktivitas didanai oleh modal asing 

Operational Cash Flow = EAT + Depresiasi + Bunga (1 - Tax) 

c. Aliran kas akhir (terminal cash flow) 

Aliran kas akhir adalah aliran kas masuk yang diterima pada 

akhir periode suatu bisnis investasi berupa nilai sisa aktiva tetap 

(penjualan aktiva tetap yang sudah habis umur ekonomisnya) dan 

pengembalian modal kerja. Terminal cash flow merupakan uang kas 

yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. 
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Perusahaan untuk mengetahui jumlah arus kas yang masuk 

sebenarnya dari adanya investasi, maka perusahaan perlu menghitung 

incremental cash flow. Menurut Harahap (2009:151), incremental cash 

flow adalah tambahan arus kas (kas masuk atau kas keluar) yang 

diharapkan dari proyek investasi. 

Incremental bersih (setelah pajak) = (Pendapatan/Revenue – Biaya 

Operasional – Depresiasi) + Bunga (1 – Pajak) 

5. Initial Investment 

Menurut Syamsuddin (2011:419), istilah “Initial Investment” di 

sini menunjuk kepada cash outflow (pengeluaran-pengeluaran kas) yang 

relevan dalam menilai proyek-proyek capital expenditure. Jumlah 

investasi tersebut dihitung setelah keseluruhan cash outflow dikurangi 

dengan cash inflow (apabila terjadi penjualan aktiva yang lama) dimana 

investasi tersebut terjadi pada tahun ke nol ataupun pada saat-saat lain 

apabila terjadi tambahan pengeluaran atas aktiva yang sudah dibeli. 

Faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penentuan 

cash outflow atau initial investment dari suatu proyek adalah: 

a. Harga perolehan aktiva 

Harga beli aktiva adalah harga yang dibayar oleh perusahaan 

atas aktiva yang dibelinya. Perusahaan apabila tidak mengadakan 

penggantian atas aktiva lama dan tidak mengeluarkan biaya-biaya 

instalasi, maka initial investment akan sama besarnya dengan harga 

beli. Semua keputusan-keputusan yang berkenaan dengan capital 
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expenditure haruslah dianalisa secara teliti untuk meyakinkan bahwa 

tidak ada biaya-biaya lain yang belum diperhitungkan. 

b. Biaya-biaya instalasi 

Biaya yang dikeluarkan untuk menginstalasi aktiva dianggap 

sebagai bagian dari capital expenditure dan harus dikapitalisasi 

(didepresiasi) selama umur aktiva tetap tersebut. Menurut definisinya, 

biaya-biaya instalasi adalah biaya-biaya tambahan yang harus 

dikeluarkan (dimasukkan dalam harga beli) oleh perusahaan untuk 

dapat mengoperasikan aktiva yang dibelinya. 

c. Penghasilan atau proceeds dari penjualan aktiva 

Aktiva yang baru ditunjukan untuk mengganti aktiva lama yang 

akan dijual, maka penghasilan dari penjualan aktiva lama tersebut 

dianggap sebagai proceeds (cash inflow). Jumlah proceeds dari aktiva 

yang lama akan dikurangi dengan biaya-biaya pembongkaran dari 

aktiva yang dijual tersebut. Proceeds dari aktiva yang dijual ini sering 

disebut dengan istilah “the liquidation value” (nilai likuidasi) yang 

akan digunakan untuk mengurangi harga aktiva yang baru. Proceeds 

dari penjualan aktiva lama akan memperkecil jumlah initial 

investment. 

d. Pajak dari hasil penjualan aktiva yang lama 

Capital expenditure ditunjukkan untuk mengganti aktiva yang 

lama maka penentuan besarnya initial investment tidak boleh 

dilupakan faktor pajak atas hasil penjualan aktiva lama tersebut. 
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Proceeds dari aktiva lama yang dijual akan mempunyai implikasi 

pajak, baik proceeds melebihi ataupun kurang dari nilai buku aktiva 

yang dijual, hanya dalam keadaan dimana proceeds dari penjualan 

aktiva sama besarnya dengan nilai buku, maka proceeds tersebut tidak 

akan mempunyai implikasi pajak. 

Jumlah initial investment akan diperbesar oleh jumlah 

pembayaran pajak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan 

aktiva dan akan diperkecil oleh jumlah pajak yang ditimbulkan karena 

adanya kerugian dalam penjualan aktiva. Sehubungan dengan tingkat 

pajak ini maka pajak atas long term capital gains (penjualan harga beli 

aktiva) dan ordinary gains (penjualan atas nilai buku aktiva) berbeda 

satu sama lain, dimana tingkat pajak atas long term capital gains lebih 

rendah dibandingkan dengan tingkat pajak atas ordinary gains. 

Format dasar dalam penentuan besarnya initial investement 

adalah sebagai berikut: 

initial investement = [(harga beli aktiva + biaya-biaya instalasi) – 

(proceeds dari penjualan aktiva tetap yang lama ± pajak atas penjualan 

aktiva). 

6. Depresiasi 

Akiva tetap yang dimiliki suau perusahaan tidak bisa digunakan 

secara terus-menerus untuk selamanya. Aktiva tetap akan mengalami 

kerusakan dan berkurangnya nilai dari aktiva tersebut. Perusahaan 

diharuskan untuk membebankan secara sistematis biaya dari aktiva tetap 
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atas pendapatan tahunannya. Pembebanan biaya historis tersebut untuk 

suatu waktu disebut penyusuan. Menurut Baridwan (2008:305), depresiasi 

adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis 

dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. 

a. Metode – Metode Depresiasi 

Menurut Baridwan (2008:308), metode perhitungan penyusutan yaitu: 

1) Metode Garis Lurus (straight-line method) 

Metode Garis Lurus (straight-line method), depresiasi 

besarnya sama untuk setiap tahun masa manfaat asset. Dasar 

perhitungan satu-satunya adalah waktu. Cara menghitung beban 

depresiasi dengan metode garis lurus adalah cukup dengan 

menghitung biaya yang disusutkan. Biaya dapat disusutkan 

(depreciable cost) adalah harga perolehan asset dikurangi nilai sisa. 

Hal ini menunjukkan total jumlah nilai yang dapat disusutkan. 

Pada metode ini, untuk menentukan beban depresiasi setiap tahun 

adalah membagi biaya disusutkan dengan masa manfaat asset. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 (𝐻𝑃) − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 (𝑁𝑆)

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑘𝑒𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛(𝑛)
 

Keterangan:  

HP : Harga Perolehan (cost) 

NS : Nilai Sisa (residu) 

n    : Taksiran umur kegunaan 
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2) Metode Jam Jasa 

Metode jam jasa didasarkan pada teori bahwa pembelian 

suatu aktiva tetap merupakan sejumlah jam jasa langsung. Harga 

perolehan yang disusutkan dibagi dengan total jam jasa akan 

menghasilkan tarif penyusutan yang dibebankan untuk setiap jam 

penggunaan aktiva tetap tersebut. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 (𝐻𝑃) − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 (𝑁𝑆)

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑘𝑒𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛(𝑛)
 

Keterangan:  

HP : Harga Perolehan (cost) 

NS : Nilai Sisa (residu) 

n    : Taksiran umur kegunaan 

3) Metode Hasil Produksi 

Metode hasil produksi didasarkan pada teori bahwa aktiva 

tetap diperoleh untuk jasa yang dihasilkan dalam bentuk output 

produksi. Metode ini mensyaratkan estimasi atas total unit output 

aktiva tetap, sehingga dapat mengitung beban penyusutan untuk 

tiap unit produk. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 (𝐻𝑃) − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 (𝑁𝑆)

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑘𝑒𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛(𝑛)
 

Keterangan:  

HP : Harga Perolehan (cost) 

NS : Nilai Sisa (residu) 

n   : Taksiran umur kegunaan 
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4) Metode Beban berkurang 

Metode ini beban depresiasi tahun-tahun pertama akan 

lebih besar daripada beban depresiasi tahun-tahun berikutnya. 

Metode ini didasarkan pada teori bahwa aktiva yang baru akan 

dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aktiva 

yang lebih tua. 

7. Peramalan 

Analisis kelayakan investasi merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan perkiraan, penafsiran, dan peramalan dari berbagai 

kemungkinan di masa yang akan datang. Menurut Kasmir dan Jakfa 

(2012:61), peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk 

memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat 

sekarang. Melakukan peramalan, peramal harus mencari data dan 

informasi masa lalu. Data dan informasi masa lalu merupakan perilaku 

yang terjadi di masa lalu dengan berbagai kondisi pada saat itu. 

Kondisi yang menyebabkan perilaku data dan informasi tersebut 

bisa dijadikan acuan bagi kondisi sekarang dan di masa yang akan datang. 

Peramal apabila melakukan peramalan kondisi ini dapat dijadikan alat 

unuk melakukan peramalan, apa yang mungkin akan terjadi di masa 

mendatang dengan asumsi-asumsi tertentut. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat di masa yang akan datang penuh dengan berbagai 

ketidakpastian. Ada beberapa jenis peramalan, hal ini tergantung dari 

sudut mana memandangnya. 
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a. Jenis-Jenis Peramalan 

1) Dilihat dari segi penyusunnya: 

a) Peramalan subjektif merupakan peramalan yang didasarkan 

atas dasar perasaan atau feeling dari seorang yang 

menyusunnya. Pandangan dan pengalaman masa lalu dari 

orang yang menyusun sangat menentukan hasil ramalan. 

b) Peramalan objektif merupakan peramalan yang didasarkan atas 

data dan informasi yang ada, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik atau metode tertentu. Data yang 

digunakan biasanya data masa lalu untu beberapa periode. 

2) Dilihat dari segi sifat ramalan: 

a) Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan 

atas data kualitatif dan biasanya peramalan ini didasarkan 

kepada hasil penyelidikan. 

b) Peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang didasarkan 

atas data kuantitatif masa lalu (dalam bentuk angka-angka) 

3) Dilihat dari segi jangka waktu 

a) Peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang 

didasarkan pada waktu kurang dari satu tahun. 

b) Peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang 

didasarkan pada rentang waku dari satu tahun sampai tiga 

tahun. 
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c) Peramalan jangka panjang merupakan peramalan yang 

didasarkan pada kurun waktu lebih dari tiga tahun. 

b. Metode – Metode Peramalan 

Menurut Suad dan Suwarsono (2000:49), Beberapa teknik atau 

metode peramalan dapat dilakukan antara lain: 

1) Metode time series 

Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan 

keadaan masa lampau. Teknik peramalan dalam metode ini hanya 

dibahas khusus untuk metode trend, karena pada umumnya metode 

trend dapat digunakan untuk jangka waktu menengah dan panjang. 

Menggunakan metode trend linier ini kecenderungan permintaan 

dimasa yang akan datang diwujudkan dalam bentuk garis lurus. 

Fungsi persamaan dari metode ini adalah: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Koefieisn a dan b dapat di peroleh dengan: 

a = ∑Y : n 

      b = ∑XY :∑𝑋2 

 jika ∑X = 0 

2) Metode regresi korelasi 

Metode ini mendasarkan diri pada hubungan sebab akibat 

atas terjadinya variasi dari suatu variabel, dan hubungan sebab 

akibat tersebut Nampak dalam fungsi persamaan regresi, 

sedangkan korelasi merupakan alat pembantu yang berguna untuk 
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mengetahui sejauh mana intensitas hubungan yang terjadi antara 

variabel-variabel yang bersangkutan. 

Regresi linear sederahana: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

x  : variabel bebas 

y  : variabel terikat 

a,b  : koefisien regresi 

metode least squared maka menggunakan nilai koefisien a dan b 

dapat diperoleh dengan: 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 −  ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2  

𝑎 =  
∑ 𝑌

𝑛
−  𝑏 

∑ 𝑋

𝑛
 

8. Capital Budgeting 

Menurut Syamsuddin (2011:412), capital budgeting adalah 

keseluruhan proses perencanaan, pengumpulan, pengevaluasian, 

penyeleksian dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan 

memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih 

dari setahun (capital expenditure). 

a. Konsep-Konsep Dasar Capital Budgeting 

Menurut Syamsuddin (2011:413), konsep-konsep dasar dan 

terminology yang digunakan dalam capital budgeting meliputi jenis-

jenis proyek, ketersediaan dana, dan pendekatan terhadap keputusan 

dalam  capital budgeting. 
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1) Jenis proyek 

Perusahaan-perusahaan mungkin akan dikonfrontir dengan 

beberapa bentuk keputusan yang berbeda satu sma lain sehubungan 

dengan proyek-proyek yang sedang dievaluasinya. Proyek-proyek 

tersebut pada umumnya dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu 

independent project dan mutually exclusive projects. 

Independent project adalah proyek atau investasi yang 

berdiri sendiri, diterimanya ususlan investasi yang satu tidak akan 

mempengaruhi atau menghilangkan usulan proyek yang lain. 

Mutually exclusive projects adalah proyek-proyek yang mempunyai 

fungsi yang sama, diterimanya salah satu proyek atau kelompok 

proyek yang mutually exclusive akan menghilangkan kesempatan 

kelompok mutually exclusive yang lain. 

2) Ketersediaan dana 

Jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

melakukan capital expenditure akan sangat mempengaruhi 

keputusan-keputusan yang akan diambil sehubungan dengan 

proyek mana yang diterima dan mana yang ditolak. 

a) Jumlah dana yang tidak terbatas: 

Perusahaan memiliki dana yang tidak terbatas 

jumlahnya maka pengambilan keputusan dalam capital 

budgeting tidaklah mengalami kesulitan 
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b) Capital rationing: 

Pada umunya perusahaan mempunyai modal yang 

terbatas untuk capital expenditure, maka beberapa proyek akan 

saling berkompetisi untuk menyerap dana yang terbatas 

tersebut. Perusahaan harus mengatur penggunaan dana tersebut, 

mengalokasikan dalam proyek yang akan memberikan return 

yang maksimal dalam jangka panjang. 

3) Pendekatan terhadap keputusan capial budgeting 

Ada dua pendekatan utama dalam pengambilan keputusan 

capital budgeting. Pendekatan-pendekatan tersebut dipengaruhi 

oleh keadaan keuangan perusahaan (terbatas ataukah tidak 

terbatas). Kedua pendekatan tersebut juga dipengaruhi oleh jenis 

dari proyek yang sedang di pertimbangkan. Kedua pendekatan 

tersebut adalah: 

a) Accept-reject approach 

Accept-reject approach meliputi pengevaluasian 

proposal capital expenditure untuk menentukan apakah 

proposal-proposal tersebut dapat diterima atau tidak. 

Pendekatan ini cukup sederhana karena membandingkan 

kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan 

kriteria minimum yang sudah ditetapkan. 
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b) Rangking approach 

Pendekatan ini meranking proyek-proyek berdasarkan 

kriteria-kriteria yang sudah diterapkan sebelumnya. Pendekatan 

ranking akan sangat berguna dalam memilih proyek yang 

terbaik dari kelompok mutually exclusive projects, dan juga 

dalam hal terbatasnya jumlah dana yang akan diinvestasikan 

oleh perusahaan. 

b. Teknik Perhitungan Capital Budgeting 

Menurut Sucipto (2010:175), adapun kriteria atau teknik yang 

biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha atau 

investasi antara lain: 

1) Metode Net Present Value (NPV) 

Metode net present value adalah metode yang 

menghitung selisih antara nilai sekarang investasi (capital 

outlays) dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih (present value of proceed) baik dari operastional cash 

flow maupun dari terminal cash flow pada masa yang akan 

datang. Metode ini memerlukan tingkat bunga yang relevan 

untuk menghitung nilai-nilai sekarang dan menggunakan 

pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang, karena 

adanya faktor bunga. 



36 

 

Menilai kriteria kelayakan suatu usulan proyek investasi 

adalah dengan cara mengurangkan antara nilai saat ini (present 

value) dan aliran kas bersih operasional atas proyek investasi 

selama umur ekonomis termasuk terminal cash flow dengan 

initial cash flow (initial investment). Net present value 

merupakan metode yang dipakai untuk menilai usulan proyek 

investasi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang. 

Cash flow yang dipakai adalah cash flow yang telah 

didiskontokan atas dasar cost of capital perusahaan/interest 

rate/require rate of return. Keputusan tentang suatu usulan 

proyek investasi diterima atau ditolak ditentukan oleh nilai NPV-

nya. Nilai sekarang penerimaan kas bersih lebih besar daripada 

nilai sekarang investasi disebut NPV positif, maka usulan proyek 

investasi dinyatakan layak. 

Hal ini berarti dana yang diinvestasikan dalam proyek 

dapat menghasilkan present value cash flow lebih besar dari pada 

present value original investement. Nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kash bersih lebih kecil daripada nilai sekarang 

investasi (pengeluaran) atau NPV negatif, maka dinyatakan tidak 

layak. 

Rumus NPV: 

𝑁𝑃𝑉 =  −𝐴𝑜 +  ∑
𝐴𝑡

( 1 − 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡= 0
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Dimana: 

-Ao = Aliran kas keluar (initial investment) 

At = Aliran kas masuk pada periode t 

n = Periode terakhir aliran kas yang diharapkan 

secara operasional dapat dikembangkan menjadi: 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑏 + 
𝐶𝑓𝑜1

(1 + 𝑟)
+

𝐶𝑓𝑜2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶𝑓𝑜𝑛 + 𝑇𝑐𝑓

(1 + 𝑟)𝑛
 

Di mana : 

Io = Initial investment 

Cfo1,2 = Cash flow operational tahun ke-1, ke-2 dan seterusnya 

Cfon = cash flow operasional tahun ke-n 

Tcf = Terminal cash flow 

r = Discount factor (tingkat keuntungan yang disyaratkan) 

n = jumlah tahun (umur ekonomis) 

Perhitungan NPV tersebut menggunakan tabel bunga dan cash 

flow setiap tahun jumlahnya sama, digunakan rumus sebagai 

berikut:  

                𝑁𝑃𝑉 = (𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑥 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟) − 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 

*) Gunakan tabel present value of annuity of 1 per period  

Menurut Kasmir dan Jakfa (2012:103), rumusan yang 

biasa digunakan dalam menghitung NPV sebagi berikut:  

𝑁𝑃𝑉 =  
𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1

( 1 + 𝑟)
+  

𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1 + 𝑟)2
+  … +  

𝐾𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1 + 𝑟)𝑛
−  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 
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2) Metode Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return adalah tingkat bunga yang 

menjadikan NPV sama dengan nol, karena present value dari 

cash flow pada tingkat bunga tersebut sama dengan internal 

invesasinya. Metode internal rate of return adalah metode yang 

menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang 

investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih. 

Metode ini merupakan alat untuk mengukur tingkat 

pengembalian hasil intern serta memperhitungkan nilai waktu 

dari uang, sehingga cash flow yang digunakan telah 

didiskontokan atas dasar cost of capital/interest rate/required 

rate of return. Menentukan suatu usulan proyek investasi 

dianggap layak atau tidak, dengan cara membandingkan antara 

IRR dengan tingkat keuntungan yang diharapkan/disyaratkan 

(expected rate of return). 

Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dilakukan 

dengan cara mencari discount rate yang dapat menyamakan 

antara present value dari aliran kas dengan present value dari 

investasi (initial investment). Secara matematis tingkat discount 

rate yang dinyatakan sebagai r, dapat diformulasikan berikut: 

𝐴𝑜 = ∑
𝐴𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
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Dimana: 

Ao  = Aliran kas keluar (initial investment) 

At  = Aliran kas pada periode t 

Symbol ∑ = Aliran kas yang didiskon pada akhir tahun o 

sampai tahun ke-n 

Mengingat dalam proyek investasi aliran kas awal (initial 

investment) dilakukan pada tahun ke-0, maka formulasi diatas 

dapat dimodifikasi sebagai berikut: 

𝐴𝑜 =
𝐴1

(1 + 𝑟)
+

𝐴2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐴𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Jadi r adalah discount rate yang digunakan untuk mendiskon aliran 

kas di masa yang akan datang yakni A1 sampai dengan An, untuk 

menyamakan pengeluaran kas awal, periode 0 dan Ao. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:105), cara untuk 

mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑅𝑅 =  𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
 𝑋 (𝑖2 − 𝑖1) 

3) Metode Payback Period (PP) 

Metode payback period merupakan teknik penilaian 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu 

usaha dengan cara mengukur seberapa cepat suatu investasi 

kembali. Metode ini mengukur rapidity kembalinya dana 

investasi bukan mengukur profitability. Dasar yang 
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dipergunakan dalam perhitungan adalah aliran kas bersih 

(proceed) yang diperoleh setiap tahun bukan laba setelah pajak. 

Nilai kas bersih merupakan penjualan laba setelah pajak 

ditambah dengan penyusutan. 

Hasil yang diperoleh dinyatakan dalam satuan waktu 

(tahun, bulan, hari). Metode ini untuk menilai layak tidaknya 

suatu usulan proyek investasi dengan membandingkan antara 

waktu pengembalian jumlah dana untuk investasi dengan umur 

ekonomi proyek. Payback periode lebih kecil dibandingan 

dengan jangka waktu umur proyek, maka usulan proyek 

dinyatakan layak tetapi jika payback period lebih besar maka 

dinyatakan tidak layak. 

Usulan proyek jika investasi lebih dari satu, maka yang 

dipilih adalah usulan proyek investasi yang menghasilkan 

payback periode paling kecil. Terdapat dua macam model 

perhitungan yang dapat digunakan untuk menghitung masa 

pengembalian investasi, yaitu: 

a) Aliran kas per tahun jumlahnya sama 

   𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤/𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

b) Aliran kas tidak sama maka harus dicari per satu yakni 

dengan cara mengurangkan total investasi dengan cash flow-

nya sampai diperoleh hasil total investasi sama dengan cash 

flow pada tahun tertentu. 
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𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = 𝑛 +
𝑎 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
  

Keterangan: 

n       = Tahun terakhir dimana jumlah cah flow masih belum 

bisa menutupi original investment 

a    = Jumlah original investment 

b    = Jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke n 

c   = Jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke n+1 

4) Metode Average Rate of Return (ARR) 

Metode average rate of return adalah metode yang 

mengukur seberapa besar tingkat keuntungan rata-rata yang 

diperoleh dari suatu investasi dengan cara membandingkan laba 

setelah pajak (EAT) terhadap rata-rata investasinya. Hasil yang 

diperoleh dinyatakan dalam suatu prosentase. Menilai layak 

tidaknya suatu proyek investasi, maka prosentase tersebut 

diperbandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan 

(expected of return). 

Rumus ARR : 

𝐴𝑅𝑅 =
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 𝑥 100% 

Suatu  proyek  investasi  dapat  dinyatakan diterima atau  

ditolak apabila memenuhi kriteria yaitu hasil ARR lebih besar 

dari return yang disyaratkan, maka usulan proyek diterima 

sedangkan apabila hasil ARR lebih kecil return yang 
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disyaratkan, maka usulan proyek ditolak. Kelebihan metode ini 

adalah mudah untuk melakukan perhitungan dan mudah dalam 

penerapannya. Kelemahan yang sangat prinsip dalam teknik 

ARR adalah diabaikannya nilai waktu uang dan didasarkan pada 

konsep laba akuntansi 

5) Metode Probability Index (PI)  

Metode probability index adalah metode yang 

menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas 

bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi 

(initial investment) selama umur investasi. Metode ini juga 

disebut dengan metode benefit cost ratio (B/c ratio). Metode ini 

untuk mengukur layak tidaknya suatu ukuran proyek investasi 

dengan cukup membandingkan antara present value aliran kas 

dengan present value (initial investment). 

Suatu  proyek  investasi  dapat  dinyatakan diterima atau  

ditolak apabila memenuhi kriteria yaitu hasil PI lebih besar dari 

satu, maka usulan proyek diterima sedangkan apabila hasil PI 

lebih kecil dari satu, maka usulan proyek ditolak. 

Rumus PI: 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑖𝑛
    𝐴𝑡𝑎𝑢   𝑃𝐼 =  

𝑃𝑉 𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠 bersih

𝑃𝑉 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
 

Keterangan: 

CF = Cash flow 
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I = Required rate of return 

Iin = Initial investment 

C. Kerangka Pikir 

Memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan peneliti 

pada pemecahan masalah yang di hadapi oleh perusahaan, maka penulis 

membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah berupa skema atau 

gambar arah pemikiran yang menujukkan hubungan antara masing-masing 

variabel yang dibahas. 

Kerangka pikir pada gambar 2.1 dibawah diketahui, perusahaan dalam 

mengambil keputusan investasi harus melihat investasi awal dan aliran kas. 

Investasi awal diperlunya untuk melihat seberapa besar rencana investasi yang 

akan dikeluarkan, karena investasi ini bisa digunakan untuk jangka panjang. 

Perusahaan harus melihat cash flow atau aliran kas agar dapat menghitung 

atau memperikirakan arus kas yang ada pada perusahaan serta dapat membuat 

anggaran modal dari investasi. Anggaran merupakan rincian memproyeksikan 

aliran kas masuk dan keluar selama beberapa periode yang akan datang. 

Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan diharapkan akan bisa 

memperoleh keuntungan di masa akan datang. Perusahaan dalam melakukan 

investasi awal harus juga melihat biaya modal. Biaya modal disini biaya yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang 

digunakan untuk investasi. Dana tersebut bisa berasal dari modal sendiri 

maupun pinjaman digunakan untuk membeli suatu aktiva tetap. 
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Perusahaan dapat menilai investasi menggunakan capital budgeting 

untuk menghitung dan mengetahui layak atau tidak layak suatu proyek. 

Adapun kreteria investasi seperti Net Present Value, hasil NPV yang 

diperoleh lebih besar dari 0  maka proyek diterima sedangkan apabila hasil 

NPV yang diperoleh lebih kecil dari 0  maka proyek ditolak. Metode 

Internal Rate of Return, hasil IRR yang diperoleh lebih besar dari Cost of 

Capital maka proyek diterima, sedangkan apabila hasil IRR yang diperoleh 

lebih kecil dari Cost of Capital maka proyek ditolak. 

Metode Payback Period, hasil PP yang diperoleh lebih kecil dari 

umur proyek maka proyek diterima, sedangkan apabila hasil PP yang 

diperoleh lebih besar dari umur proyek maka ditolak. Metode Average Rate of 

Return, hasil ARR yang diperoleh lebih besar dari Cost of Capital maka 

proyek diterima sedangkan apabila hasil ARR yang diperoleh lebih kecil dari 

Cost of Capital maka proyek ditolak. 

Metode Probability Index, dimana dalam metode ini hasil PI yang 

diperoleh lebih besar dari 1 maka proyek diterima sedangkan apabila hasil 

PI yang diperoleh lebih kecil dari 1  maka proyek ditolak. Berdasarkan 

teknik capital budgeting kemudian perusahaan dapat menyimpulkan apakah 

rencana investasi tersebut layak atau tidak layak dilaksanakan. Hasil yang 

diperoleh apabila layak maka dengan adanya investasi tersebut dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan, akan tetapi apabila hasilnya tidak 

layak sebaiknya investasi tidak dilanjutkan atau dilaksanakan karena akan 

memberikan kerugian sehingga perusahaan sebaiknya melakukan investasi. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, karena harus dibuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis yang harus diuji 

sebagai berikut : 

“Rencana Investasi Penambahan Armada Bus Pariwisata Pada PT. Pion 

Berkah Sejahtera Layak Untuk Dilaksanakan”. 

Cost Of Capital 

Investasi Awal 

Investasi 

Net Cash Flow 

Penilaian Investasi 

NPV PP IRR PI ARR 

Layak / Tidak Layak 


