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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu  

Budiman, dkk. (2015) mengevaluasi kelayakan investasi aktiva tetap 

dengan teknik Capital Budgeting yang dilakukan pada PO Pion Transport 

Malang yang menggunakan data tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa rencana 

investasi yang akan dilakukan PO Pion Transport berupa pembelian aktiva 

tetap berupa 2 unit bus layak dilakukan. 

Irawan (2016) melakukan penelitian guna mengetahui dan menilai 

kelayakan investasi taksi di Kota Padang. Analisis berdasarkan dari data tahun 

2012-2015, dan hasil penilaian kelayakan rencana investasi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa untuk saat ini potensi kelayakan investasi 

angkutan taksi di Kota Padang tidak layak. 

Busthomy, dkk. (2016) menganalisis kelayakan investasi berupa 

penambahan armada bus pada PT Pion Berkah Sejahtera yang berada di Kota 

Malang melalui teknik Capital Budgeting. Analisis berdasarkan data tahun 

2011-2015, dan diperoleh hasil penelitian dan analisis bahwa investasi yang 

akan dilakukan yakni pembelian aktiva tetap berupa 1 unit bus dapat dikatakan 

layak untuk dilakukan. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi 

Menurut Haming dan Basalamah (2003;3) investasi dapat diartikan 

sebagai keputusan untuk mengeluarkan dana pada saat sekarang untuk 

membeli aktiva dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih 

besar dimasa yang akan datang. Investasi dapat pula diartikan suatu kegiatan 

penanaman modal yang memiliki jangka waktu yang relatif panjang. 

Investasi dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

namun pada prinsipnya tetap sama. Investasi jangka panjang sering 

dikaitkan dengan penganggaran modal atau capital budgeting. 

Sartono (2012;191) menyatakan bahwa secara umum investasi 

jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi empat macam : 

a. Investasi Penggantian 

Pemakaian aktiva tetap secara terus-menerus akan mengakibatkan 

kerusakan atau bahkan menjadi usang karena adanya teknologi-teknologi 

yang baru. Pengeluaran ditujukan untuk mengganti peralatan yang sudah 

rusak. 

b. Investasi Ekspansi/Penambahan Kapasitas 

Keterbatasan kapasitas produksi disebabkan karena perusahaan yang 

mengalami peningkatan permintaan yang sangat besar dan sangat banyak, 

sedangkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, salah 

satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan menambah fasilitas 

produksinya 
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c. Investasi Penambahan Produk Baru/Diversifikasi Produk 

Perusahaan memiliki strategi masing-masing, dimana perusahaan 

menganekaragamkan produknya untuk mengurangi resiko yang akan 

terjadi yaitu gagal nya memproduksi satu jenis produk dan akan 

membantu menghindari persaingan. 

d. Investasi lain 

Investasi ini meliputi investasi peralatan pengendalian polusi dan 

investasi peningkatan keselamatan kerja.  

Keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau 

lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah 

alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Seorang manajer 

keuangan dalam menjalankan fungsi penggunaan dana harus selalu mencari 

alternatif-alternatif investasi untuk kemudian dianalisa, dan dari hasil 

analisa itu harus diambil keputusan alternatif investasi mana yang akan 

dipilih.  Hal ini menunjukkan bahwa manajer keuangan harus mengambil 

keputusan investasi. 

Keputusan investasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kesempatan investasi, karena semakin besar kesempatan investasi yang 

menguntungkan maka investasi yang dilakukan semakin besar. 

Pengambilan keputusan investasi harus dilakukan dengan cermat dan hati-

hati sehingga butuh perencanaan. Menurut Tandelilin (2010:11) 

menerangkan bahwa proses dalam melakukan keputusan investasi  dapat 

diperinci ke dalam tahap yaitu tahap perencanaan, tahap analisis investasi, 
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tahap pemilihan proyek, tahap pelaksanaan proyek, dan tahap pengawasan 

proyek. 

Menurut Umar (2001:178) tujuan menentukan rencana investasi 

adalah untuk menghitung biaya dan manfaat yang diharapkan dengan 

membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan 

dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana 

tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek 

tersebut layak atau tidak. Layak disini diartikan akan memberikan 

keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankan, namun juga 

bagi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. 

Penentuan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Setiap aspek harus memiliki ukuran kelayakan masing-

masing yang mana setiap jenis usaha sangatlah berbeda. Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2016: 8), aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis 

meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek 

teknis/operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan 

sosial, serta aspek dampak lingkungan. 

2. Estimasi Arus Kas 

Analisis keputusan usulan investasi menggunakan konsep aliran kas, 

bukan konsep laba. Hal ini dikarenakan laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan belum tentu berbentuk kas. Langkah yang paling penting dan yang 

paling sulit adalah mengestimasikan arus kas suatu proyek. Banyak variabel 

yang terdapat di dalamnya dan banyak individu dan departemen yang 
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berpartisipasi dalam proses ini, seperti ramalan penjualan, pengeluaran 

modal, dan estimasi biaya operasi. Sangat sulit untuk meramalkan secara 

akurat biaya-biaya dan pendapatan yang terkait dengan suatu proyek yang 

besar dan kompleks, sehingga kesalahan peramalan kadang kala sangat 

besar. (Brigham dan Houston, 2006:559) 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:95), cash flow menggambarkan 

berapa uang yang masuk (cash in) , jenis-jenis pemasukan, uang yang keluar 

(cash out), dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Dalam cash flow semua 

data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik 

jenis maupun jumlahnya diestimasikan sedemikian rupa sehingga 

menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan 

datang. 

Menurut Gitman dan Zutter (2015:482) jenis-jenis cash flow yang 

dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari : 

a. Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan 

pengeluaran pada awal periode untuk investasi, yang dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Initial investment = initial investment needed to acquired new asset – 

after tax cash inflow from liquidation of old asset 

b. Operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan 

pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima atau 

dikeluarkan pada suatu periode, yang dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 
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Operating cash flow = Operating cash flows from new asset – operating 

cash flows from old asset 

c. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha 

tersebut berakhir. 

Terminal cash flow = after tax cash flows from termination of new asset – 

after tax cash flows from termination of old asset 

Langkah awal dari setiap analisis penganggaran modal adalah 

mengidentifikasi arus kas yang relevan. Menurut Brigham dan Houston 

(2006:560) terdapat dua peraturan penting yang dapat membantu 

menghindari kesalahn dalam mengastimasikan arus kas, yaitu keputusan 

penganggaran modal harus didasarkan atas arus kas dan hanya penambahan 

arus kas (inkremental) saja yang relevan.  

3. Penentuan Cost of Capital 

Perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya 

pasti akan memerlukan modal. Modal yang diperlukan untuk membiayai 

belanja perusahaan tersebut bisa diperoleh melalui dua sumber yaitu dari 

luar perusahaan (eksternal financing) dalam bentuk modal sendiri dan 

hutang dan dari dalam perusahaan (internal financing) dalam bentuk laba di 

tahan dan penyusutan. Biaya modal (Cost of Capital) adalah tingkat hasil 

atas investasi total perusahaan yang menghasilkan tingkat pengembalian 

yang disyaratkan dari semua sumber pembelanjaan. 

Biaya modal erat hubungannya dengan konsep mengenai 

pengertian tingkat keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), 
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tingkat ambang (the hurdle rate), tingkat diskonto (the discount rate), dan 

biaya kesempatan dana perusahaan (the firm’s opportunity cost of funds). 

Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya uatu usulan investasi (sebagai discount rate), yaitu 

dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan 

biaya modalnya. 

Menurut Warsono (2003:137) menyatakan bahwa besarnya biaya 

modal yang dipengaruhi oleh empat macam faktor, yaitu : 

a. Kondisi ekonomi umum (general economic condition) 

b. Kondisi pasar (market condition) 

c. Keputusan operasi dan pembelanjaan (operating and financing 

decisions) 

d. Jumlah pembelanjaan (amount of financing) 

Salah satu komponen penting yang digunakan dalam penilaian 

investasi, sumber pembelanjaan dan manajemen aset adalah biaya modal 

(cost of capital), pada umumnya komponen biaya modal terdiri dari biaya 

utang, biaya saham preferen, biaya modal sendiri, dan biaya modal rata-rata 

tertimbang. Dalam mengukur biaya modal terdapat beberapa cara untuk 

menghitung berapa biaya modal yang dikeluarkan dari perusahaan atas 

modal asing yang dimilikinya. Salah satu metode perhitungannya biaya 

modal tersebut memakai metode biaya modal rata-rata tertimbang 

(Weighted Average Cost of Capital/WACC).  
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Menurut Warsono (2003:152), ada tiga langkah untuk menentukan 

besarnya biaya modal rata-rata tertimbang. Pertama, penentuan komponen 

biaya modal yang secara umum meliputi biaya utang, saham preferen, dan 

biaya ekuitas biasa. Kedua, penentuan besarnya proporsi dari setiap sumber 

pembelanjaan dalam membelanjai proyek. Terakhir, penentuan biaya modal 

rata-rata tertimbang dengan memasukkan perhitungan sebagai berikut : 

WACC =  𝑊d . 𝐾d (1 − 𝑇) + 𝑊e . 𝐾e 

Keterangan :  

WACC  = Biaya modal rata-rata tertimbang 

𝑊d  = presentase hutang dari modal 

𝑊𝑒  = presentase modal sendiri 

𝐾d  = Biaya hutang 

𝐾𝑒  = Biaya modal sendiri 

𝑇  = Pajak (dalam presentase) 

4. Penilaian Arus Kas 

Penentuan layak atau tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan perlu dilakukan dan dapat diukur dengan beberapa kriteria. 

Kriteria ini sangat tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan 

dan metode mana yang akan digunakan. Setiap metode yang digunakan 

memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Menurut Kasmir dan 

Jakfar (2016:99), kriteria yang biasa digunakan untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha atau investasi adalah sebagai berikut : 
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a. Payback Periode (PP) 

Metode payback period (PP) merupakan teknik penilaian 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu proyek 

atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih 

(proceed) yang diperoleh setiap tahunnya. Nilai kas bersih merupakan 

penjumlahan laba setelash pajak ditambah dengan penyusutan. Rumus 

PP adalah : 

PP =  
Investasi

Kas Bersih/tahun
 

Penilaian terhadap layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil 

perhitungan tersebut harus sebagai berikut : 

1) PP sekarang lebih kecil dari umur ekonomis investasi 

2) Dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis 

3) Sesuai dengan target perusahaan 

b. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang 

merupakan perbandingan antara PV kas bersih (PV of proceed) dan 

dan PV investasi (capital outlays) selama umur investasi. Selisih 

antara nilai kedua PV tersebut yang dikenal dengan Net Present Value 

(NPV). Menghitung NPV, terlebih dahulu harus mengetahui berapa 

PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat 

dan menghitung cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. 

Rumus yang biasa digunakan dalam menghitung NPV adalah : 
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𝑁𝑃𝑉 = 𝐼0 − (∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

1(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

) 

Keterangan : 

Io = nilai investasi awal atau capital outlays. 

CIFt = aliran kas neto (proceeds pada periode t). 

k  = discount rate / cost of capital. 

t  = jangka waktu investasi (umur proyek investasi). 

Berdasarkan metode NPV, pengambilan keputusan apakah 

suatu usulan proyek investasi diterima atau ditolak adalah dengan 

membandingkan nilai perhitungan NPV tersebut dengan nilai 0. 

Apabila NPV > 0 atau bernilai positif maka rencana investasi layak 

diterima, sebaliknya jika NPV < 0 atau bernilai negatif, maka rencana 

investasi tersebut tidak layak diterima atau ditolak. 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur 

tingkat pengembalian hasil intern. IRR dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2 
 𝑥 (𝑖1 − 𝑖2) 

Keterangan : 

i1 : Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1) 

i2 : Tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2) 

NPV1 : Net Present Value 1  

NPV2 : Net Present Value 2 
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Kriteria yang digunakan adalah : 

1) IRR > i, berarti usaha dapat dilanjutkan 

2) IRR < i, usaha lebih baik ditolak atau dihentikan 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Pada dasarnya kerangka konsep merupakan uraian konsep pemikiran 

peneliti dalam pemecahan masalah, sehingga kerangka pikir sangat 

menentukan kejelasan proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka berpikir 

ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan 

atau terkait yang akan digunakan dalam perumusan hipotesis. Bagan kerangka 

konsep penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Usulan 
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Layak  Tidak Layak  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan kerangka konsep pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa 

penelitian ini bermula dari adanya unsulan investasi aktiva tetap yaitu berupa 

armada taksi pada PT Citra Perdana Kendedes Malang. Usulan investasi ini 

mengacu pada pilihan yaitu penambahan armada taksi. Hal ini perlu dilakukan 

oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan transportasi umum yang kini 

semakin ketat serta memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen 

dengan menyediakan fasilitas yang lengkap.  

Setiap usulan investasi harus diukur dari kemampuan proyek tersebut 

untuk menghasilkan arus dana yang lebih besar dari investasi semula dan 

dengan demikian memberikan tingkat pemulihan yang sepadan dengan apa 

yang diinginkan para investor. Hal ini penting dilakukan karena investasi 

umumnya memerlukan dana yang cukup besar sehingga jangan sampai setelah 

terlanjur melakukan investasi namun tidak menguntungkan. Pengukuran 

tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis kelayakan investasi proyek.  

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang harus diuji kebenarannya. Dari perumusan masalah, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Permintaan jasa angkutan taksi pada PT Citra Perdana Kendedes selama

2018-2023 cenderung naik.

2. Rencana penambahan armada taksi pada PT Citra Perdana Kendedes

Malang layak dilaksanakan.


