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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh 

Dewantoro, dkk (2017) mengevaluasi kelayakan investasi aktiva tetap berupa 

penambahan armada bus dengan teknik Capital Budgeting yang dilakukan 

pada PT Zena Pariwisata Nusantara Malang yang menggunakan data tahun 

2006-2015. Berdasarkan hasil penelitian tersebutdapat disimpulkan bahwa 

investasi ini dapat dikatakan layak, dengan penambahan 2 unit armada bus. 

Penelitian terdahulu kedua dilakukan Busthomy, dkk (2016) 

mengevaluasi kelayakan investasi aktiva tetap berupa penambahan armada bus 

dengan teknik Capital Budgeting yang dilakukan pada PT Pion Berkah 

Sejahtera Malang yang menggunakan data tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut dapat dikatakan 

layak, dengan hasil penambahan 1 unit armada bus. 

Penelitian yang dilakukan budiman, dkk. (2015) yaitu melakukan 

evaluasi kelayakan investasi aktiva tetap berupa penambahan armada bus 

dengan menggunakan metode Capital Budgeting pada PO Pion Transport 

Malang yang menggunakan data tahun 2012-2014. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi ini dapat dikatakan 

layak, dengan penambahan 2 unit armada bus baru. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Investasi 

Menurut Halim (2009:4) sebagian besar investasi bisnis mencakup 

suatu asset yang memilik umur panjang, jadi setiap hasil yang diberikan 

oleh asset tersebut harus cukup untuk memberikan keuntungan atas 

investasi awal, dan harus cukup untuk mengembalikan jumlah total 

investasi mula-mula itu sendiri. Keputusan investasi harus di lakukan 

dengan ekstra hati-hati karena akan berdampak baik atau buruk secara 

terus menerus dalam jangka waktu panjang bagi profitabilitas perusahaan. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012:5) investasi juga dapat diartikan 

sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka 

waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman 

modal yang ditanamkan dapat berupa proyek tertentu baik bersifat fisik 

dan nonfisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, gedung dan lainnya. 

Investasi jangka panjang sering dikaitkan dengan penganggaran modal 

atau capital budgeting.  

Menurut Syamsuddin 2011:413, Capital Budgeting adalah 

keseluruhan dari proses perencanaan, pengumpulan, pengevaluasian, 

penyeleksian dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan 

memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lama. 

Konsep-konsep dasar yang digunakan dalam capital budgeting  meliputi 

jenis-jenis proyek, ketersediaan dana, dan pendekatan terhadap keputusan 

dalam capital budgeting. 
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a. Jenis-jenis Investasi 

Menurut Warsono (2003:165), sebelum proyek investasi 

dievaluasi dan dijalankan, perlu di identifikasi jenis usulan 

investasinya. Jenis usulan investasi dikelompokkan ke dalam empat 

golongan yaitu: 

1) Investasi penggantian 

Usulan skripsi penggantian ini 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) Investasi perluasan  

Perluasan usaha dapat dilakukan dengan menambah 

kapasitas produksi yang sudah ada dengan cara menambah mesin-

mesin yang digunkan atau dengan membuka cabang baru.  

3) Investasi pertumbuhan 

Usulan investasi ini dulakukan 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 ususlan investasi ini disebut dengan usulan 

investasi pertumbuhan. 

4) Investasi lain-lain 

Usulan investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan 

tersebut, seperti pengeluaran dana untuk memenuhi standar 
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kesehatan yang dituntut, misalnya investasi untuk pemasangan 

alat pemanas, pendingin, pemasangan sistem musik yang 

ditunjukkan untuk meningkatkan moral karyawan. 

b. Ketersediaan dana 

Ketersediaan dana adalah jumlah dana yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk melakukan capital budgeting, ketersediaan dana 

akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil 

oleh perusahaan sehubungan dengan proyek mana yang akan diterima 

dan mana yang akan ditolak. 

1) Jumlah yang tidak terbatas 

Perusahaan ketika memiliki modal yang tidak terbatas jumlahnya 

maka ini akan mumudahkan dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan analisis investasi capital budgeting.  

2) Capital rationing 

Perusahaan umumnya mempunya modal yang terbatas unutk 

melakukan investasi, 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. 

c. Pendekatan keputusan capital budgeting 

Pendekatan utama dalam pengambilan keputusan capital 

budegting umumnya memiliki dua pendekatan. Pendekatan tersebut 
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dipengaruhi oleh keadaan keuangan dari perusahaan tersebut terbatas 

atau tidak terbatas. Kedua pendekatan tersebut juga dipengaruhi oleh 

jenis proyek yang akan dijalankan. Kedua pendekatan tersebut yaitu 

accept-reject approach dan rangking approach. 

1) Accept-reject approach 

Accept-reject yaitu pengevaluasian proposal dalam capital 

budgeting untuk menentukan apakah proposal tersebut dapat 

diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana karena hanya 

membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing 

proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan. 

2) Rangking approach 

Rangking approach adalah pendekatan untuk meranking proyek 

berdasarkan kriteria yang sudah diterapkan sebelumnya. 

Pendekatan dengan cara memberi rangking ini sangat berguna 

untuk memilih proyek yang terbaik dari beberapa kelompok, dan 

juga berguna untuk hal terbatasnya jumlah dana yang 

diinvestasikan oleh perusahaan. 

Analisis Penggantian adalah analisis yang menyangkut keputusan 

apa yang akan mengganti atau tidak aktiva  yang sudah ada dengan aktiva 

baru. Prinsip penganggaran modal yang dipakai untuk  analisis proyek 

penggantian digunakan juga ketika perusahaan memutuskan apakah akan 

menguntungkan apabila menarik obligasi yang ada dan menggantikannya 

dengan obligasi yang baru yang memiliki suku bunga lebih rendah. Selain 
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biaya operasi pendanaan kembali dibanding dengan nilai sekarang 

penghematan bunga jika obligasi dengan suku bunga yang tinggi ditarik 

dan diganti dengan obligasi baru. 

2. Estimasi Arus Kas 

Investasi jangka panjang pasti berkaitan dengan arus kas perusahaan 

karena investasi jangka panjang pasti membutuhkan dana yang besar dan 

diharapkan nantinya investasi ini dapat memberikan aliran kas masuk yang 

diharapkan atas investasi yang telah dilakukan dan dapat berupa bunga, 

pendapatan dan deviden. Sutrisno (2002:140) menjelaskan bahwa 

keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan bisa 

di tutup oleh penerimaan di masa yang akan datang. Penerimaan tersebut 

berasal dari proyeksi keuntungan yang diperoleh atas investasi yang 

bersangkutan. Keuntungan atau laba yang akan digunakan untuk menutup 

investasi bisa dalam dua pengertian yaitu  

a. laba akuntansi yaitu laba yang terdapat dalam laporan keuangan yang 

disusun oleh bagian akuntansi yakni cukup dilihat dari laba pada 

laporan laba-rugi. 

b. laba tunai yaitu laba yang berupa aliran kas atau cashflow. Dalam 

investasi lebih banyak menggunakan laba tunai (cash flow) karena 

laba yang dilaporkan dalam laporan akuntansi belum pasti dalam 

bentuk kas, sehingga dengan demikian perusahaan dapat mempunyai 

jumlah kas yang lebih besar dari pada keuntungan yang dilaporkan 

dalam laporan akuntansi. 
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Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa uang 

yang  masuk (cash in) keperusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. 

Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta 

jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. (kasmir & jakfar 2003:95) 

Dalam Cash Flow semua data pendapatan yang akan diterima dan 

biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlah diestimasi 

sedemikian rupa, sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan 

pengeluaran di masa yang akan datang. Jadi, arus kas adalah jumlah uang 

yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi 

dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut.  

Dalam hal ini, bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih 

yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. (Warsono 

2003:167) Pengestimasian arus kas merupakan suatu yang sulit, karena 

adanya unsur ketidak pastian (uncertainty). Dalam menaksir arus kan 

setiap tahunnya selama umur ekonomis proyek, dasar yang digunakan 

adalah laporan laba rugi proforma/perkiraan. Laporan laba rugi proforma 

dilakukan dengan cara mengadakan penaksiran terhadapa komponen-

komponen yang ada dalam laporan laba rugi. Uraian komponen-komponen 

tersebut merupakan penguraian dari pendapatan dan biaya.  

Menurut Sucipto (2010:172) Jenis – jenis cash flow yang berkaitan dengan 

bisnis investasi dapat dikelompokan menjadi tiga macam yaitu: 



15 
 

a. Intial cash flow atau lebih dikenal aliran kas awal yang dikeluarkan 

pertama kali pada tahun ke-0 untuk keperluan investasi aktiva tetap 

dan juga untuk penentuan besarnya modal kerja. Pengeluaran-

pengeluaran ini dapat berupa pembelian gedung, tanah, 

mesin,peralatan. Pengeluaran berupa biaya penelitian pendahuluan, 

serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum 

perusahaan beroperasi secara komersial, serta biaya keperluan modal 

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

dikeluarkan. 

b. Operasional cash flow atau aliran kas operasional merupakan aliran 

kas yang timbul dalam proses operasi perusahaan. Aliran kas ini 

meliputi aliran kas yang dikeluarkan untuk kepentingan operasi yang 

disebut aliran kas keluar (operasional cash outflows), dan aliran kas 

yang berkaitan dengan dana masuk ke kas yang disebut aliran kas 

masuk (operasional cash inflows).  

c. Terminal cash flow atau Aliran kas akhir adalah aliran kas masuk yang 

diterima pada akhir periode suatu bisnis investasi berupa nilai sisa 

aktiva tetap (penjualan aktiva tetap yang telah habis umur 

ekonomisnya) dan pengembalian modal kerja. Terminal cash flow 

merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. 

Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan pasti memiliki umur 

ekonomis, aktiva tetap ini pasti akan mengalami kerusakan dan akan 

berkurang nilai dari aktiva tersebut jadi aktiva ini tidak dapat digunakan 
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secara terus menerus oleh perusahaan. perusahaan diharuskan untuk 

membebankan secara sistematis biaya dari aktiva tetap atas pendapatan 

tahunannya. Pembebanan biaya tersebut disebut juga dengan penyusutan. 

Menurut Baridwan (2008:305), depresiasi adalah sebagian dari harga 

perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya 

setiap periode akuntansi. Ada empat metode depresiasi yaitu: 

d. Metode Garis Lurus 

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. 

e. 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. 
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f. 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. 

g. 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. 

Rumus perhitungan depresiasi: 

Depresiasi = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝐻𝐻𝑎𝑎 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝐻𝐻𝑁𝑁 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅𝐻𝐻 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑈𝑈𝑁𝑁𝑅𝑅

 

 

3. Penentuan Biaya Modal 

Biaya modal merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Biaya modal dapat 

diperoleh dari luar perusahaan berupa modal sendiri dan hutang, dan dari 

perusahaan sendiri yaitu berupa laba ditahan dan penyusutan.  Biaya modal 

biasanya digunakan sebagai pengukur untuk menentukan investasi dapat 

diterima atau ditolak, yaitu dengan membandingkan rata-rata 

pengembalian usulan investasi dengan biaya modalnya. 

Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk membiayai 

operasi perusahaan. Dana yang digunakan oleh perusahaan bisa dipenuhi 
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dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari pinjaman pihak lain atau 

hutang. Setiap dana yang digunakan oleh perusahaan mempunyai biaya 

modal yang harus ditanggung. Biaya modal atau cost of capital adalah 

semua biaya yang secara rill dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka 

mendapatkan sumber dana. (Sutrisno 2001:173) 

Fungsi biaya modal adalah sebagai cut of rate atau tingkat pembatas 

suatu keputusan investasi diterima atau ditolak. Suatu investasi diterima 

bila keuntungan yang diterima bisa menutup semua biaya modal yang 

dikeluarkan. Keputusan investasi merupakan keputusan berjangka 

panjang, dan biaya modal sebagai tolak ukur diterima atau ditolaknya 

investasi tersebut dan biaya yang perlu dihitung hanya biaya modal atau 

sumber dana yang berjangka panjang saja. 

Biaya modal dapat disumpalkan merupakan pengurangan sumber 

dana yang telah diukur dengan nominal uang yang ditanggung perusahaan 

dari penggunaan sumber dana tersebut. Biaya modal memiliki fungsi 

sebagai cut of rate atau sebagai pembatas antara tingkat bunga atas 

diterima atau ditolaknya suatu investasi. Investasi dapat diterima ketika 

investasi tersebut mendapat keuntungan yang dapat menutupi biaya yang 

ada. Keputusan dapat diterima atau tidaknya suatu keputusan investasi 

apabila biaya modal sebagai patokan dalam investasi tersebut. Keputusan 

dalam  investasi dapat dikatan sebagai keputusan dalam jangka panjang. 

Menurut Warsono (2003:135) Salah satu komponen penting yang 

digunakan dalam penilaian investasi, sumber pembelanjaan, dan 
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manajemen aktiva adalah biaya modal (cost of capital). Penentuan biaya 

modal yang tepat bagi perusahaan merupakan sesuatu yang sangat penting. 

a. Pemaksimuman nilai perusahaan mensyaratkan bahwa semua biaya 

input, termasuk modal, diminimumkan, dan untuk 

meminimumkannya, biaya modal harus dapat diestimasikan. 

b. Keputusan penganggaran modal mensyaratkan suatu estimasi biaya 

modal. Estimasi biaya modal dalam penganggaran modal digunakan 

selama umur ekonomis proyek. Kesalahan estimasi dalam penentuan 

biaya modal, akan menghasilkan keputusan investasi yang keliru. 

c. Beberapa tipe keputusan lain, termasuk yang berhubungan dengan 

peraturan utilitas publik, sewa guna usaha, pendanaan kembali 

obligasi, kompenasis eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek, 

mensyaratkan estimasi biaya modal. 

Menurut Warsono (2003:136) biaya modal dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

a. Biaya modal perusahaan 

Suatu discount rate yang ditunjukan untuk mendiskonto arus kas rata-

rata. Dalam konsep ini biaya modalnya merupakan modal biaya rata-

rata tertimbang. 

b. Biaya modal proyek khusus 

Dalam prinsipnya pada dasarnya perhitungan biaya modal dan proyek 

khusus dapat dikatakan sama. Biaya modal dalam suatu proyek 

khusus dipakai untuk  proyek khusus, memiliki resiko yang tidak sama 
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dengan secara menyeluruh, digunakan untuk membuat komponen 

keputusan investasi. 

Faktor yang berpengaruh terhadap biaya modal menurut Warsono 

(2003:137) ada empat macam yaitu: 

a. kondisi ekonomi umum 

Variabel ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

akan berdampak pada besarnya tingkatan return bebas resiko. 

Tingkatan return bebas resiko sering dipakai untuk acuan tingkat 

pengembalian investasi. 

b. Kondisi pasar 

Kemampuan memasarkan sekuritas yang meningkat, tingkat return 

yang disyaratkan  para investor akan menurun, yang artinya biaya 

modal perusahaan akan mengecil.  

c. Keputusan operasi dan pembelanjaan 

Perusahaan yang menginvestasikan dananya pada investasi yang 

memiliki resiko tinggi dan banyak menggunakan sumber dananya dari 

hutang dan saham preferen, maka akan menanggung resiko yang 

tinggi pula, karena sifatnya yang berpenghasilan tetap. Akibatnya 

pemilik dana akan menuntut tingkat return disyaratkan tinggi, jadi 

biaya modal yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi. 

d. Jumlah pembelanjaan  

Permintaan terhadap jumlah dana yang meningkat cepat, akan 

membawa konsekuensi yang semakin meningkat biaya modal. 
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Asumsi biaya modal dijelaskan oleh warsono (2003:138) sebagai berikut:  

a. Resiko bisnis bersifat konstan 

Biaya modal rata-rata tertimbang hanya tepat apabila digunakan pada 

kriteria investasi untuk suatu investasi yang mempunyai tingkat resiko 

bisnis sama untuk aset-aset yang ada. Kenyataannya resiko bisnis 

yang bersumber karena adanya suatu keputusan investasi tentunya 

akan berubah setiap waktu. Kondisi ekonomi makro, jumlah pesaing 

baru yang masuk kepasar, dan faktor resiko bisnis lainnya akan 

berubah setiap saat. 

b. Resiko keuangan bersifat konstan 

Resiko keuangan ditentukan dengan perbandingan sumber 

pembelanjaan jangka panjang dalam struktur modal. Komponen biaya 

modal merupakan fungsi struktur keuangan  pada saat yang berlaku. 

Dari waktu ke waktu perbandingan antara sumber dana yang berasal 

dari utang dengan ekuitas tentu akan berubah. 

c. Kebijakan Deviden bersifat konstan  

Tingkat pertumbuhan perusahaan dengan peningkatan pertumbuhan 

akan menentukan  perubahan dalam biaya modal. 

Biaya modal memiliki empat bagian didalamnya, yaitu: 

a. Biaya utang 

Biaya utang (cost of debt) merupakan biaya yang harus ditanggung 

oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan sumber dana dari 

pinjaman. Meskipun  yang sering diperhitungkan biaya modal dari 
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pinjaman adalah biaya utang untuk utang dalam jangka panjang, tapi 

baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek mepunyai 

biaya modal yang sama. 

b. Biaya saham preferen 

Biaya saham preferen adalah saham yang dapat memberikan 

keuntungan untuk setiap pemegang sahamnya yang berupa deviden 

saham preferen tersebut. Saham preferen memiliki ciri penggabungan 

antara utang dengan modal sendiri atau deangan saham biasa. Ciri 

saham preferen yang memiliki utang adalah adanya penghasilan tetap 

bagi para pemiliknya. Pendapatan inilah yang berupa deviden saham 

preferen. 

c. Biaya ekuitas 

Dalam pembelanjaan proyek, selain memperoleh dengan penerbitan 

sekuritas utang, suatu perusahaan bisa menggunakan dana yang 

berasal dari pemegang saham biasa. Cara yang digunakan ada dua, 

yaitu dengan menggunakan dana dari laba yang ditahan dan 

menerbitkan saham biasa baru. Pemakaian dana yang berasal dari laba 

yang ditahan sering disebut pembelanjaan ekuitas biasa internal. 

d. Biaya modal rata-rata tertimbang 

Ketika suatu perusahaan memilih menggunakan kombinasi beberapa 

jenis  sumber dana, maka cost of capital yang harus diperhitungkan 

adalah keseluruhan biaya modal atau biasa disebut sebagai weighted 

average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. 



23 
 

Perusahaan dalam membiayai proyek investasinya biasa hanya 

menggunakan modal sendiri, sehingga cost of capital yang digunakan 

sebagai cut of rate sebesar biaya modal sendiri yang bersangkutan. Tetapi 

seringkali suatu proyek investasi tidak hanya menggunakan satu sumber 

dana, tetapi menggunakan berbagai sumber dan sekaligus. Misalnya selain 

menggunakan saham biasa, juga menggunakan saham preferen dan 

hutang. Apabila perusahaan menggunakan kombinasi beberapa jenis 

sumber dana, maka cost of capital yang perlu diperhitungkan adalah 

keseluruhan biaya modal atau disebut sebagai weighted average cost of 

capital atau biaya modal rata-rata tertimbang (Sutrisno 2001:173). 

Rumus: 

WACC = 𝑊𝑊𝑅𝑅.𝐾𝐾𝑅𝑅 (1-T) + 𝑊𝑊𝑃𝑃.𝐾𝐾𝑃𝑃 

Keterangan: 

WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

𝑊𝑊𝑅𝑅  = Presentase hutang dari modal  

𝑊𝑊𝑃𝑃  = Presentase modal sendiri 

𝐾𝐾𝑅𝑅  = Biaya hutang  

𝐾𝐾𝑃𝑃  = Biaya modal sendiri 

𝑇𝑇   = 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. 



24 
 

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.  

a. Payback Period (PP) 

Metode PP adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan-penerimaan yang 

dihasilkan oleh proyek investasi tersebut, periode permbayaran 

kembali ini mengukur kecepatan kembalinya dana investasi bukan 

mengukur profitabilitas. Menurut Kasmir dan jakfar (2012:102) 

Investasi 

Kas bersih tahun 1   _ 

Hasil 

Kas bersih tahun ke n   _ 

Sisa  

 
Terus dikurangi proceed setiap tahunnya sampai tidak bisa dikurangi 

tahun berikutnya, maka sisa proceed tahun terakhir dibagi proceed 

tahun selanjutnya. 

 
PP = sisa 𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅

proceed tahun selanjutnya
 x 12 bulan = bulan 

 

Suatu usulan investasi akan diterima jika periode pembayaran 

kembali yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan. 

Sebaliknya, jika periode pembayaran kembali yang dihasilkan lebih 

besar dari yang disyaratkan, usulan proyek investasi tersebut ditolak. 

Jika usulan proyek investasi tersebut lebih dari satu, yang dipilih 
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adalah usulan proyek investasi yang menghasilkan periode pembayran 

kembali paling kecil. (Abdul halim 2015:126) 

 

b. Net Present Value (NPV) 

NPV mendiskontokan seluruh arus kas pada tingkat biaya modal 

proyek dan kemudian menjumlahkan arus-arus kas tersebut. Proyek 

akan diterima jika NPV-nya positif. (brigma & houston 2006:542) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =  𝐼𝐼0 −  ��
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡

1(1 + 𝐾𝐾)𝑡𝑡

𝑎𝑎

𝑡𝑡=0

� 

Keterangan : 

𝐼𝐼𝑃𝑃 = nilai investasi awal atau capital outlays 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 = aliran kas neto ( proceeds pada periode t) 

K = discount rate / cost of capital 

t  = jangka waktu investasi (umur proyek investasi) 

 

NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan 

nilai sekrang dari investasi. Untuk menghitung NPV, pertama 

menghitung prasent value dari penerimaan atau cash flow dengan 

tingkat discount rate tertentu, kemudian dibandingkan dengan present 

value dari investasi. Bila selisish antara PV dari cashflow lebih besar 

berarti terdapat NPV positif, artinya proyek investasi layak, 

sebaliknya bila PV dari cashflow lebih kecil dibanding PV investasi, 
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maka NPV negatif dan investasi dipandang tidak layak (Sutrisno 

2001:145). 

Warsono (2003:185) menyatakan keunggulan metode NPV 

adalah menggunakan prinsip waktu uang dalam penilaiannya. Metode 

NPV memiliki keunggulan dalam penggunaanya dibandingkan 

dengan IRR, karena NPV dari suatu proyek tepat sama dengan 

kenaikan kekayaan pemegang saham. Warsono (2003:186) 

menyatakan apabila NPV=0 proyek sudah cukup menghasilkan arus 

kas untuk memenuhi tiga ha yaitu: 

2) Membayar lunas seluruh bunga kepada pemberi pinjaman yang 

telah menyediakan dana untuk membiayai proyek 

3) Membayar semua imbalan yang diharapkan (deviden dan 

kenaikan nilai modal) 

4) Membayar kembali pokok investasi (initial outlay) yang 

ditanamkan pada proyek   

 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Sutojo (2002:120) menyatakan IRR adalah cara mengevaluasi 

profitabilitas rencana investasi proyek kedua yang mempergunakan 

nialai waktu uang. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang 

memaksa NPV proyek sama dengan nol. Proyek akan diterima jika 

IRR-nya lebih besar dari pada biaya modal (brigham & houston 

2006:542). 
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IRR = 𝑖𝑖1 + 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁1
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁1−𝑁𝑁𝑃𝑃𝑁𝑁2

× (𝑖𝑖1 − 𝑖𝑖2) 

 

Keterangan:  

𝑖𝑖1 = Tingkat bunga 1 ( tingkat discount rate yang 

menghasilkan 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁1 

𝑖𝑖2 = Tingkat bunga 1 ( tingkat discount rate yang 

dihasilkan 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁1  = Net Present Value 1 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2 = Net Present Value 2 

 

B. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir  ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka 

dan hasil penelitian yang terkait dalam perumusan hipotesis. Lebih jelasnya 

kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Dari perumusan masalah, maka dapat disimpulkan hipotesis dari 

penelitian ini adalah:  

1. Permintaan jasa angkutan travel pada perusahaan Nyaman Asri selama 5 

tahun kedepan cenderung naik. 

2. Rencana penambahan armada mobil pada perusahaan travel Nyaman 

Asri layak dilaksanakan. 

Usulan Investasi 

Penambahan Aktiva 

Analisi Investasi 

Cost of Capital Cash Flow 

IRR PP NPV 

Layak/Tdk layak 
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