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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Budiman, dkk. (2015) di PO Pion Transport Malang mengenai 

kelayakan investasi aktiva tetap yang menggunakan data keuangan (arus kas) 

tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

rencana investasi yang akan dilakukan PO Pion Transport pada tahun 2015 

berupa 2 unit bus layak untuk dilakukan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Said (2017) di PT Taspi TRD 

COY Makassar mengenai rencana investasi aktiva tetap yang menggunakan 

data keuangan (arus kas) tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa usulan investasi yang akan dilaksanakan oleh 

PT Taspi TRD COY dinyatakan layak untuk dilaksanakan. 

Penelitian yang dilakukan Bustomi, dkk. (2017) di PT Citra Perdana 

Kendedes Malang mengenai penilaian kelayakan rencana investasi 

penambahan armada taksi yang menggunakan data tahun 2012-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa rencana 

investasi penambahan aktiva tetap yang akan dilaksanakan oleh PT Citra 

Perdana Kendedes layak untuk dilaksanakan. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi 

Menurut William (2005) dalam buku Kasmir dan Jakfar (2016) 

investasi adalah mengorbankan uang (dollar) yang dimiliki sekarang untuk 

mendapatkan uang (dollar) di masa yang akan datang. Dari pengertian ini 

terkandung dua atribut penting di dalam investasi, yaitu adanya risiko dan 

tenggang waktu. Mengorbankan dollar (uang) artinya penanaman dana 

dalam suatu usaha saat sekarang atau pada saat investasi dimulai. 

Selanjutnya mengharapkan pengembalian investasi disertai keuntungan 

yang diestimasikan di masa yang akan datang (dalam waktu tertentu). 

Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh 

karena itu investasi pun dibagi dalam beberapa jenis. Jenis investasi terbagi 

dua macam, yaitu: 

a. Investasi nyata (real investment) 

Investasi nyata atau real investment merupakan investasi yang dilakukan 

dalam bentuk harta tetap yang berwujud (fixed asset) seperti tanah, 

bangunan, peralatan, atau mesin-mesin. 

b. Investasi finansial (financial investment) 

Investasi finansial atau financial investment merupakan investasi dalam 

bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi, atau surat berharga 

lainnya seperti sertifikat deposito. 
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2. Estimasi Arus Kas 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016), cash flow merupakan arus kas 

atau aliran kas yang ada diperusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash 

flow mengilustrasikan berapa dana yang masuk (cash in) ke perusahaan dan 

jenis-jenis pemasukan dari investasi tersebut. Cash flow juga 

mengilustrasikan berapa dana yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya 

yang dikeluarkan.  

Cash flow memaparkan semua data pendapatan yang diterima dan 

biaya yang dikeluarkan dan diestimasi, sehingga menggambarkan 

pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Estimasi pendapatan 

dan biaya merupakan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dan berapa 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perushaan dalam suatu periode 

investasi berlangsung. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016), arus kas adalah jumlah uang 

yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi 

dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Jenis-jenis cash 

flow terdiri dari: 

a. Initial cash flow (kas awal) merupakan pengeluaran dana pada awal 

periode untuk investasi. 

b. Operasional cash flow merupakan dana (kas) yang diterima atau 

dikeluarkan pada saat operasional usaha pada suatu periode investasi. 

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

tesebut berakhir. 
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3. Penentuan Cost of Capital 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perlu 

memerlukan modal. Modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

operasional dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu dari luar perusahaan 

(eksternal financing) dalam bentuk modal sendiri dan hutang serta dari 

dalam perusahaan (internal financing) dalam bentuk laba ditahan dan 

penyusutan. Biaya modal adalah semua biaya yang secara riil dikeluarkan 

perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk 

investasi perusahaan. (Sutrisno, 2009: 150) 

Terdapat dua macam tipe modal menurut Gitman (2015) yaitu 

modal hutang (debt capital) dan modal sendiri (equity capital). Tetapi dalam 

kaitannya dengan struktur modal, jenis modal yang diperhitungkan hanya 

hutang jangka panjang. Struktur modal perusahaan menggambarkan 

perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri yang 

digunakan perusahaan.    

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. Pengambilan keputusan operasional dan pembelanjaan (operating and 

financing decisions) 

d. Jumlah pembelanjaan (amount of financing) 
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Pada umumnya, komponen biaya modal terdiri dari biaya utang, 

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

tertimbang. (Sutrisno (2009: 151). Salah satu metode perhitungan biaya 

modal menggunakan metode biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted 

Average Cost of Capital/WACC). 

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. Kemudian, 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 tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan perlu diukur dengan beberapa kriteria. Kriteria ini bergantung dari 
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kebutuhan perusahaan dan metode yang akan digunakan. Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2016:100), kriteria yang digunakan untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha atau investasi adalah sebagai berikut: 

a. Payback Period (PP) 

Metode payback period (PP) adalah teknik penilaian terhadap 

jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha 

investasi. Perhitungan payback period dilihat dari perhitungan kas bersih 

yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih adalah penjumlahan laba 

setelah pajak ditambah dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 

100% menggunakan modal sendiri). Rumus PP adalah sebagai berikut: 

PP =
Investasi

Kas Bersih / Tahun
x 1 Tahun 

Penilaian terhadap kelayakan usaha dari segi payback period 

(PP), maka hasil perhitungan tersebut harus sebagai berikut: 

1) PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. 

2) Dengan membandingkan rata-rata 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 PV Investasi 

(capital outlays) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV 

tersebut disebut dengan Net Present Value (NPV). Dalam menghitung 

NPV, terlebih dahulu harus mengetahui PV kas bersih. PV kas bersih 
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dicari dengan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan 

selama umur investasi tertentu. Rumus NPV adalah sebagai berikut: 

NPV =
𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 1 

(1 + 𝑟)
+

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑁

(1 + 𝑟)𝑛
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 

Berdasarkan metode NPV, pengambilan keputusan mengenai 

layak atau tidaknya suatu proyek investasi yaitu: 

1) NPV > 0 atau bernilai positif maka rencana investasi layak diterima 

2) NPV < 0 atau bernilai negatif maka rencana investasi tidak layak 

diterima atau ditolak. 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur 

tingkat hasil pengembalian hasil intern. Rumus IRR adalah sebagai 

berikut: 

IRR = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2
𝑥 (𝑖2 − 𝑖1) 

Keterangan: 

𝑖1 : Tingkat bunga 1 (tingkat diskonto yang menghasilkan NPV1) 

𝑖2 : Tingkat bunga 2 (tingkat diskonto yang menghasilkan NPV2) 

NPV1  : Net Present Value 1 

NPV2 : Net Present Value 2 

Berdasarkan metode IRR, pengambilan keputusan mengenai 

layak atau tidaknya suatu proyek investasi yaitu: 

1) IRR > Cost of Capital, maka rencana investasi dapat diterima 
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2) IRR < Cost of Capital, maka rencana investasi diolak atau tidak 

layak diterima 

Apabila terdapat satu proyek yang independen maka NPV dan 

IRR akan selalu memberikan rekomendasi yang sama untuk menerima 

atau menolak usulan proyek tersebut, namun apabila ada proyek-proyek 

yang mutually exclusive, NPV dan IRR tidak selalu memberikan 

rekomendasi yang sama. Hal ini disebabkan oleh dua kondisi: 

1. Ukuran proyek berbeda, salah satu lebih besar daripada yang lain 

2. Perbedaan waktu. Waktu dari aliran kas dari dua proyek berbeda. Satu 

proyek aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun awal sementara proyek 

yang lain aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun akhir. 

Intinya adalah untuk proyek-proyek yang mutually exclusive, 

maka pilihan yang tepat yaitu proyek dengan NPV tertinggi. 

 

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 

dan akan digunakan dalam perumusan hipotesis. Bagian kerangka konsep 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan 

masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Dari perumusan masalah, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Trend permintaan terhadap armada bus pariwisata pada PO Al-Mubarok 

menunjukkan adanya peningkatan (bernilai positif). 

2. Rencana Investasi Penambahan Armada Bus Pariwisata Pada PO. Al-

Mubarok Layak Untuk Dilaksanakan”. 


