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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Nurjayanti dan Naim (2014) melakukan penelitian dengan obyek 

penelitian tersebut adalah petani tebu yang bermitra dengan PG Pakis Baru. 

Metode analisis yang digunakan adalah R/C ratio untuk mengukur biaya dari 

suatu produksi dan BEP untuk menentukan titik impas suatu produksi. R/C 

ratio sebesar 1,59 dan BEP sebesar Rp 16.983.416,44 atau secara kuantitas 

44.454,55 kg. Hasil penelitian diketahui bahwa usahatani tebu layak 

dijalankan.  

Surnaherman, dkk. (2017) melakukan penelitian dengan menggunakan 

obyek petani tebu Desa Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh 

Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah R/C ratio untuk mengukur 

biaya dari suatu produksi dan B/C ratio untuk mengukur tingkat keuntungan di 

dalam proses produksi, R/C ratio menunjukkan 4,11 dan B/C ratio  

menunjukkan 3,13. Hasil penelitian diketahui bahwa usahatani tebu layak 

dijalankan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

kesempatan investasi, karena semakin besar kesempatan investasi yang 

menguntungkan maka investasi yang dilakukan semakin besar. Pengambilan 
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keputusan investasi harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati sehingga 

butuh perencanaan. Proses dalam melakukan keputusan investasi dapat 

diperinci ke dalam tahap yaitu tahap perencanaan, tahap analisis investasi, 

tahap pemilihan proyek, tahap pelaksanaan proyek, dan tahap pengawasan 

proyek. (Tandeilin, 2010:11) 

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. (Haming dan Basalamah, 2003:3) 

2. Penganggaran modal atau capital budgeting 

Ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam penganggaran 

modal atau capital budgeting (Brigham dan Houston, 2006:506) diantaranya 

adalah: 

a. Capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi 

b. Budget sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang 

c. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap 

d. Capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek 

dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. 
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Atau proses perencanaan pengeluaran aktiva yang diharapkan akan 

digunakan lebih dari satu tahun. 

3. Studi kelayakan bisnis 

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. 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. 

(Kasmir dan Jakfar, 2016: 8) 

(Husnan dan Muhammad, 2014:4) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud studi kelayakan proyek bisnis adalah penilitian tentang dapat 

tidaknya suatu proyek bisnis (biasanya merupakan proyek bisnis investasi) 

dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa 

ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang menafsirkan dalam artian yang lebih 

terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang lebih luas.  

Tujuan dilaksanakannya studi kelayakan proyek bisnis adalah untuk 

menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk 

kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan 

memerlukan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan 

dengan resiko kegagalan suatu proyek bisnis yang menyangkut investasi 

dalam jumlah besar. (Husnan dan Muhammad, 2014:7) 

4. Tujuan studi kelayakan bisnis 
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Terdapat lima tujuan melakukan studi kelayakan menurut Kasmir 

dan Jakfar (2016:12), yaitu: 

a. Menghindari Resiko Kerugian, fungsi studi kelayakan adalah 

untuk meminimalkan resiko yang tidak diinginkan. 

b. Memudahkan Perencanaan, perencanaan meliputi berapa jumlah 

dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, dan dimana 

lokasi usaha akan dibangun. 

c. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan 

usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran 

dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. 

d. Memudahkan Pengawasan, pengawasan ini perlu dilakukan agar 

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah 

disusun. 

e. Memudahkan Pengendalian, tujuan pengendalian adalah untuk 

mengendalikan pelaksanaan agar tidak pmelenceng dari rel yang 

sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan 

tercapai. 

5. Aspek-aspek dalam studi kelayakan usaha/bisnis 

(Husnan dan Muhammad, 2014:17) mengemukakan bahwa untuk 

melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus diperhatikan aspek apa 

saja yang harus dipelajari, antara lain: 

a. Aspek pasar dan pemasaran 
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Beberapa hal yang dikaji dalam aspek pasar dan pemasaran yaitu 

penentuan peluang pasar dan target penjualan, penentuan harga jual dan 

penentuan strategi pemasaran. 

1) Peluang Pasar dan target penjualan  

2) Penentuan harga jual  

3) Penentuan strategi pemasaran 

b. Aspek teknis dan produksi 

Penentuan kelayakan teknis atau operasi menyangkut hal-hal 

yang berkaitan dengan lokasi, luas produksi, dan tata letak (Kasmir dan 

Jakfar, 2016: 150). Kelengkapan kajian aspek teknis/ operasi sangat 

tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis 

usaha memiliki prioritas sendiri. 

c. Aspek manajemen dan organisasi 

Aspek Manajemen dan Organisasi menyangkut masalah SDM 

maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah 

disusun sesuai dengan tujuan perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2016:168). 

Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah atau 

tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen ini tergambar dari 

masing-masing yang ada dalam manajemen. 

d. Aspek ekonomi dan sosial 

Kasmir dan Jakfar (2016:200) menyatakan investasi ditinjau dari 

aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan 

pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah dampak positif yang 
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diperoleh adalah dari aspek ekonomi memberikan pemasukan berupa 

pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Lebih dari itu yang terpenting adalah ada yang mengelola dan mengatur 

sumber daya alam yang belum terjamah. Sebaliknya dampak negatifpun 

tidak akan terlepas dari aspek ekonomi. 

Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum 

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti 

pembangunan jalan, listrik dan sarana lainnya. Sedangkan  dampak 

negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, 

perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam 

aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat 

istiadat dan struktur sosial lainnya. 

e. Aspek keuangan 

Kasmir dan Jakfar (2016:137) menyatakan aspek keuangan 

merupakan Aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan 

secara keseluruhan dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk diteliti kelayakannya. Analisis keuangan memiliki peran dalam 

mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas dari suatu bisnis, 

sehingga dapat diketahui apakah suatu bisnis layak atau tidak untuk 

dijalankan. 

1) Kebutuhan dan sumber dana 

Kebutuhan dana dibagi menjadi kebutuhan dana untuk 

investasi dan kebutuhan dana untuk modal kerja. Komponen biaya 
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kebutuhan investasi disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:92-93) secara garis besar biaya 

kebutuhan investasi meliputi: 

a) Biaya prainvestasi, terdiri dari biaya pembuatan studi kelayakan 

dan biaya pengurusan izin, 

b) Biaya aktiva tetap, terdiri dari; 

(1) Aktiva tetap berwujud, terdiri dari tanah, mesin, bangunan, 

peralatan, inventaris kantor, dan lainnya. 

(2) Aktiva tidak berwujud, terdiri dari good will, hak cipta, merek 

dagang, dan lisensi.  

c)  Biaya operasi, terdiri dari upah dan gaji, biaya listrik, biaya 

telepon dan air, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan, pajak, 

premi, dan lainnya. 

2) Biaya modal (Cost of Capital) 

Untuk memenuhi kebutuahan dana diperlukan sebuah modal 

yang diperoleh dari beberapa sumber. Menurut Kasmir dan Jakfar 

(2016:91) modal usaha bila ditinjau dari sumber asalnya dibagi 

menjadi: 

a) Modal asing atau pinjaman 

Modal asing atau pinjaman adalah modal yang diperoleh 

dari pihak luar. Modal pinjaman akan terkena biaya administrasi, 

provisi, bunga, dan komisi yang relatif besar. Pemerolehan modal 

pinjaman cukup sulit, karena terdapat syarat dan ketentuan. Sumber 
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modal pinjaman diperoleh dari perbankan, lembaga keuangan 

seperti asuransi, leasing, dan lainnya, serta perusahaan non bank. 

b) Modal sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari 

perusahaan. keuntungan menggunakan modal sendiri adalah tidak 

terbebani oleh bunga. 

Sebuah usaha mungkin dibelanjai dari beberapa sumber dana. 

Setiap sumber dana mempunyai biaya modal, sehingga harus dihitung 

secara terpisah. Hal tersebut digunakan untuk mengenahui biaya 

modal keseluruhan dari sebuah usaha. Biaya modal keseluruahan 

dipakai sebagai tingkat keuntungan yang layak bagi sebuah usaha dan 

sering disebut dengan cut off rate (Husnan dan Muhammad, 

2014:240).  

Sumber pembelanjaan dibagi menjadi utang dan modal 

sendiri. Modal sendiri dapat berbentuk saham preferen, saham biasa, 

serta laba ditahan. (Husnan dan Muhammad, 2014:240) 

a) Biaya utang (cost of debt) 

Biaya utang (cost of debt) adalah biaya yang ditanggung 

karena menggunakan sumber dana pinjaman.  

b) Biaya modal sendiri (cost of equity) 

Biaya modal sendiri (cost of equity) adalah tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh investor. Menurut (Husnan 

dan Muhammad, 2014:249) bila investasi dibelanjai dengan modal 
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utang (pinjaman) dan modal sendiri, maka harus dihitung biaya 

modal rata-rata tertimbang atau sering disebut dengan Weighted 

Average Cost Of Capital (WACC). 

3) Aliran kas bersih 

Kasmir dan Jakfar (2012:95-98) menjelaskan net cash flow 

adalah jumlah uang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari 

investasi dilakukan sampai dengan akhir investasi. Hal penting yang 

harus diketahui adalah jumlah kas bersih yang diterima dari sebuah 

investasi. Cash flow dibagi menjadi: 

a) Initial cash flow adalah pengeluaran pada awal periode investasi. 

Initial cash flow dihitung menggunakan rumus: 

(1) Modal sendiri 

Aliran kas masuk bersih = EAT + penyusutan + TCF  

(2) Modal pinjaman 

Aliran kas masuk bersih = EAT + penyusutan + bunga (1-pajak)  

b) Operasional cash flow adalah kas yang diterima atau dikeluarkan 

pada saat operasi.  

c) Terminal cash flow adalah kas yang diterima setelah usaha 

berakhir. 

4) Kriteria penilaian investasi 

Kasmir dan Jakfar (2016:137) menyatakan bahwa untuk 

menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek 

keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa kriteria. 
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Setiap penilaian layak diberikan nilai standar untuk usaha yang sejenis 

dengan cara membandingkan dengan rata-rata industri atau target 

yang telah ditentukan.  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2016:103-105) beberapa kriteria 

yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu proyek antara lain: 

(a) Net Present Value (NPV) 

Net present value adalah salah satu teknik capital budgeting 

yang memperhitungkan nilai waktu/uang yang paling sering 

digunakan. Perhitungan NPV dilakukan sebagai berikut : 

NPV = 
Cf1

(1+r)1
 + 

Cf2

(1+r)
 + ··· + 

Cfn

(1+r)n –Io 

Keterangan : 

𝐶𝑓1,2 = Cash flow tahun ke-1, ke-2 dan seterusnya 

𝐶𝑓𝑛    = Cash flow tahun ke-n 

 r      = Discount factor (tingkat keuntungan yang diisyaratkan) 

I0        =Investasi awal 

(b) IRR (Internal Rate of Return) 

IRR adalah tingkat suku bunga yang bilamana dipergunakan 

untuk mendiskontokan seluruh kas masuk pada tahun-tahun operasi 

proyek akan menghasilkan jumlah kas yang sama dengan investasi 

proyek. Pada dasarnya IRR menggambarkan presentase laba nyata 

yang dihasilkan proyek. IRR adalah nilai discount rate social yang 

membuat NPV proyek sama dengan nol. Rumus yang digunakan 

untuk mencari IRR sebagai berikut: 
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IRR = i1+ 
NPV1

NPV1−NPV2
 x (i2-i1) 

Keterangan: 

i1= tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV1) 

i2 = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV2) 

NPV1=  Net Present Value 1 

NPV2=  Net Present Value 2 

(c) Payback Period 

Metode payback periode (PP) merupakan teknik penilaian 

terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investasi suatu 

proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan 

kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah 

dengan penyusutan (dengan catatan jika investasi 100% 

menggunakan modal sendiri). Rumus untuk menghitung PP 

sebagai berikut: 

PP = 
Total Investasi

Kas Bersih/Tahun
x 1 Tahun 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan analisis studi kelayakan 

usaha agar keputusan investasi yang akan dilakukan tidak sia-sia, sehingga 

kerangka pikir sangat menentukan kejelasan proses penelitian secara 
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keseluruhan. Dikarenakan alasan tersebut, penulis membuat gambar kerangka 

penelitian mulai dari keputusan investasi hingga analisis studi kelayakan 

usahanya. Gambar kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dari gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa analisis usahatani tebu bermula dari 

keputusan investasi jangka panjang. Kemudian keputusan investasi tersebut dikaji 

menggunakan aspek-aspek studi kelayakan proyek/bisnis. Aspek-aspek studi 

kelayakan tersebut antara lain; aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan 

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

keuangan. Jika semua aspek menyatakan proyek itu layak, maka proyek layak 

untuk dijalankan. Jika salah satu aspek menyatakan tidak layak, maka proyek 

tidak layak untuk dijalankan. 

Keputusan Investasi 

Jangka panjang Jangka pendek 

Studi kelayakan 

bisnis 

1. Aspek pasar dan 

pemasaran 

2. Aspek teknis dan 

teknologi 

3. Aspek 

manajemen dan 

organisasi 

4. Aspek keuangan 

5. Aspek ekonomi 

dan sosial 

Tidak layak 

Layak 

Saran dan 

rekomendasi 
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