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ABSTRACT 

 

 

CAPITAL BUDGETING ANALYSIS ON FIXED ASSET INVESTMENT 

PROPERNESS  AT J’WAISTEWEAR STORE ( A GARMENT COMPANY IN 

BANDAR LAMPUNG ) 

 

 

By 

 

 

PRETTY HANDAYANI 

 

 

This research was aimed to analyze two investment Suggestions that done by 

J’waistewear Store ( a garment company) in Bandar Lampung. The investment 

suggestions are form of machine replacement investment or machine 

replenishment investment. The type of this research was descriptive quantitative 

research, aimed to describe the existing phenomenon by showing the nominal 

data. Capital Budgeting analysis was used to measure the properness of the 

investment at J’waistewear Store. The Capital Bugdgeting’s method were 

Payback Period Methode (PBP), Average Rate of Return Method (ARR), Net 

Present Value Method (NPV) and  Profitability Index Method (PI). Based on the 

result of the research, it can be concluded that machine replacement investation 

was preferred rather than machine commutation investment, because from all of 

the measurement of the tools of analysis at J’waistewear Store the machine 

replenishment investment showed more effective and efficient result than machine 

commutation investment. 

 

Keywords : average rate of return, capital budgeting, fixed asset investment, net 

present value , payback period,  profitability index. 

  



 

ABSTRAK 

 

 

ANALISIS CAPITAL BUDGETING TERHADAP KELAYAKAN 

INVESTASI AKTIVA TETAP PADA J’WAISTEWEAR STORE 

(PRODUSEN PAKAIAN DI BANDAR LAMPUNG ) 

 

 

Oleh 

 

 

PRETTY HANDAYANI 

 

 

Penelitian ini menganalisis 2 usulan investasi yang akan dilakukan oleh 

J’waistewear Store (produsen pakaian) di Bandar Lampung. Usulan investasinya 

yaitu usulan investasi penggantian mesin atau usulan investasi penambahan 

mesin. Tipe penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif, yang 

bertujuan memaparkan gejala/fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data 

yang berupa angka-angka. Alat analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan 

usulan investasi pada J’waistewear Store adalah Capital Budgeting  dengan 

menggunakan metode Payback Period (PBP), Average Rate of Return (ARR), Net 

Present Value (NPV), Profitability Index (PI). Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa usulan investasi yang dipilih adalah usulan investasi 

penambahan kapasitas, karena dari semua perhitungan alat analisis data 

menunjukkan pada J’waistewear Store usulan investasi penambahan mesin lebih 

efektif dan efisien dari usulan penggantian mesin. 

 

Kata Kunci : average rate of return, capital budgeting, investasi aktiva tetap, net 

present value, payback period, profitabillity index. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini mengalami perkembangan di bidang perekonomian yang cukup 

pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha-usaha baru yang bermunculan, 

mulai dari usaha yang berskala kecil hingga usaha yang berskala besar. Usaha 

yang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha yang bergerak di bidang jasa. 

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis memiliki tujuan, baik 

tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang ingin 

dicapai oleh perusahaan adalah pencapaian laba atau keuntungan agar tersedianya 

dana yang kontinyu untuk bisa mengoperasikan perusahaan sehari-hari, 

Sedangkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan serta perkembangan di masa yang akan datang. 

 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa akan selalu dihadapkan dengan  

keputusan untuk berinvestasi dalam aktiva tetap. Hal ini dikarenakan untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi diperlukan aktiva 

tetap untuk kegiatan produksi. Aktiva tetap berupa mesin, gedung, kendaraan 

serta sarana penunjang lainnya. Sarana berupa aktiva tetap tersebut seiring 

bertambahnya waktu akan mengalami kerusakan, yang mengakibatkan tidak dapat 

beroperasi secara maksimal, sehingga dibutuhkan perbaikan, penggantian, atau 



2 
 

bahkan penambahan aktiva tetap.  Investasi untuk memperoleh aktiva tetap 

merupakan pengeluaran jumlah yang terbesar dalam perusahaan industri dan jasa. 

Dana yang besar ini serta terdapat ketidakpastian dalam jangka waktu kembalinya 

modal yang telah ditanamkan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan secara 

cermat dan tepat dalam memutuskan investasi aktiva tetap. Investasi dalam aktiva 

tetap ini dapat dilakukan dengan cara menambah aktiva yaitu dengan membeli 

aset baru, melakukan penggantian aset tetap yang lama dengan kapasitas yang 

lebih besar, serta melakukan perbaikan atau modernisasi aset dengan menambah 

komponen-komponen untuk meningkatkan performa aset tetap.   

 

Keputusan mengenai investasi dalam aktiva tetap merupakan keputusan yang 

sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Karena keputusan investasi ini 

berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran 

kas perusahaan untuk masa yang akan datang. Dimana rentabilitas investasi itu 

sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

dihasilkan dari suatu investasi. Selain itu keputusan investasi juga menyangkut 

soal dana yang besar dan untuk periode waktu yang lama serta kesempatan untuk 

mengubah keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu sangat kecil. 

Masalah yang sering muncul dalam investasi aktiva tetap adalah kesulitan 

manajemen dalam memilih investasi yang diusulkan. Secara keseluruhan bentuk 

investasi ini memerlukan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya dan 

pengeluaran dana atau modal tersebut umumnya akan mempengaruhi perusahaan 

dalam jangka panjang. Pengeluaran dana yang cukup besar dan terikat dalam 

jangka waktu panjang dalam suatu kegiatan investasi membuat para pemilik 

modal (investor) harus berhati-hati agar jangan sampai terlanjur menginvestasikan 
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dana untuk proyek yang ternyata tidak menguntungkan (gagal) di kemudian hari, 

misalnya kesalahan perencanaan, kesalahan dalam menaksir pasar, kesalahan 

dalam perkiraan teknologi yang tepat dipakai, dan kesalahan dalam 

memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu diadakan studi 

kelayakan proyek.  Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat 

tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan proyek investasi) dilaksanakan 

dengan berhasil (Suad dan Suwarsono,2008). Semakin besar skala investasi maka 

semakin penting studi ini dilaksanakan karena semakin besar skala investasi maka 

semakin besar pula jumlah dana yang ditanamkan. Walaupun studi kelayakan ini 

akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan 

dengan risiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah 

besar. 

 

Sebelum melaksanakan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-

aspek apa saja yang akan diteliti karena aspek-aspek inilah yang akan menentukan 

apakah suatu proyek investasi ini layak ataukah tidak untuk dilaksanakan. Salah 

satu studi kelayakan yang harus dilakukan untuk menentukan suatu proyek 

investasi ini layak ataukah tidak adalah studi kelayakan dari aspek finansial 

(Suliyanto, 2010).  

 

Analisis yang efektif atas investasi modal mensyaratkan bahwa analisis dan 

pengambilan keputusan harus menyadari akan banyaknya dimensi yang terlibat , 

diantaranya nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ini berkaitan dengan 

waktu penerimaan dan pengeluaran serta peluang untuk menghasilkan 

pengembalian atas dana yang diinvestasikan. Perusahaan melakukan investasi 
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dalam aktiva tetap dengan harapan perusahaan dapat memperoleh kembali dana 

yang ditanamkan dalam aktiva tetap tersebut (Riyanto, 2001). Beberapa alternatif 

usulan investasi dapat digolongkan menjadi:investasi penggantian, investasi 

penambahan kapasitas, investasi penambahan jenis produk baru, investasi 

bangunan, investasi lain-lain (Riyanto, 2001).  

 

Keputusan investasi dalam aktiva tetap yang dilakukan perusahaan sangat penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Jika perusahaan 

menginvestasikan aktiva terlalu besar, akan menimbulkan beban penyusutan dan 

beban lainnya yang tinggi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebaliknya, jika 

investasi pada aktiva kurang mencukupi, maka akan mengakibatkan setidaknya 

dua hal. Mengenai permasalahan tersebut, maka setiap perusahaan perlu membuat 

perencanaan anggaran modal atau dikenal dengan istilah capital budgeting untuk 

menilai rencana investasi.  

 

Pada analisis capital budgeting diadakan suatu penilaian dengan menggunakan 

beberapa teknik, sehingga dapat diambil keputusan apakah sebaiknya menerima 

atau menolak suatu investasi. Oleh karena itu di perlukan penilaian terhadap 

usulan investasi aktiva tetap. Usulan investasi yang ada dalam perusahaan dapat 

dilakukan penilaian dengan menggunakan berbagai metode, yaitu:  

1. Average Rate of Return (ARR) 

2. Payback Period (PBP). 

3. Net Present Value ( NPV) 

4. Profitability Index (PI) 
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Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan bernama J’waistwear Store, yaitu 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa produksi pakaian dan percetakan. 

Perusahaan ini berada di 2 tempat yaitu toko pakaian jadi yang beralamat di jalan 

Imam Bonjol Gg. Hi Djamaluddin No.31 Kelurahan Langkapura Kota Bandar 

Lampung dan tempat produksi pakaian nya bertempat di Perumdam 2 Blok A6 

No.17 Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Jenis usaha J’waistewear Store 

pertama kali ditekuni adalah Merchandise toko pakaian seperti kaos polos dan 

sejenisnya yaitu pada tahun 2012. Dan pada akhirnya melebarkan jenis usahanya 

menjadi produsen pakaian yaitu sejak pertengahan tahun 2014.  

 

Penelitian ini dibatasi hanya pada unit usaha produksi pakaian dengan anggaran 

modal yang digunakan untuk investasi dari periode tahun 2014 sampai 2015, hal 

ini dikarenakan unit usaha ini telah memiliki berbagai aktiva tetap yang 

mempunyai nilai ekonomis dari penggunaannya dan membutuhkan penggantian 

atau penambahan mesin bila nilai ekonomis dari aktiva tersebut telah habis. Tabel 

1.1 berikut dilihat data aktiva tetap (mesin) yang dimiliki J’waistewear Store: 

Tabel 1.1 Daftar Mesin J’waistewear Store 
No Nama Banyak Thn Pembelian Harga 

1 Top Gun 1 2014 Rp 1.700.000 

2 Mesin Jahit 1 2014 Rp 2.300.000 

3 Mesin Overdeck 1 2014 Rp 3.600.000 

4 Mesin Obras 1 2014 Rp 2.400.000 

5 Mesin Kancing 1 2014 Rp    700.000 

6 Mesin Potong Bahan 1 2014 Rp    600.000 

7 Tag Gun 1 2014 Rp    110.000 

  Jumlah  Rp 11.410.000 

Sumber: J’waistewear Store (2016) 

 

Tabel 1.1 merupakan daftar aktiva tetap berupa mesin yang dimiliki J’waistewear 

Store sampai saat ini. Aktiva tetap (mesin) yang dimiliki sebagian banyak 
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merupakan barang bekas yang dibeli dari perusahaan besar, sehingga 

J’waistewear Store harus mengeluarkan sedikit biaya perawatan dan perbaikan 

mesin, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 Pengeluaran biaya Perbaikan dan Perawatan J’waistewear Store Per 

Triwulan 
Pengeluaran Besarnya (Rp) 

Biaya Perawatan Mesin 220.000 

Biaya Pergantian dan Perbaikan Mesin 320.000 

Jumlah 540.000 

Sumber: J’waistewear Store (2016) 

Perawatan dan perbaikan mesin yang digunakan J’waistewear Store dilakukan 

agar dapat bekerja secara optimal. Dengan aktiva tetap (mesin) yang dimiliki saat 

ini target produksi dari tahun 2014 sampai 2015 belum terpenuhi, J’waistewear 

Store hanya mampu memproduksi sedikit dari target yang ingin dicapai, selain 

tidak mampu memenuhi target produksi, produk yang dihasilkan J’waistewear 

Store ada yang mendapatkan complain dari konsumen, ketidakpuasan konsumen 

dari tahun 2014 sampai 2015 banyak yang mengatakan tidak puas karena hasilnya 

tidak sesuai dengan yang diinginkan dan lamanya waktu pengerjaan produksi 

pakaian. Mengabaikan faktor sumber daya manusia (SDM), karena SDM yang 

dimiliki J’waistewear Store saat ini sudah sangat terlatih dibidang nya, kedua hal 

yang menjadi penyebab tidak puasnya konsumen adalah faktor aktiva tetap 

(mesin) yang digunakan untuk produksi yang sudah ketinggalan zaman, tidak 

modern dan jumlah mesin yang sangat terbatas. 
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Berdasarkan uraian tersebut, ada sebuah kajian yang ingin diteliti lebih dalam oleh 

penulis yang diberi judul :  

“Analisis Capital Budgeting Terhadap Kelayakan Investasi Aktiva Tetap 

Pada J’waistewear Store (Produsen Pakaian Di Bandar Lampung)” 

 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana kelayakan investasi penambahan mesin pada J’Waistewear Store ? 

2. Bagaimana kelayakan investasi penggantian mesin pada J’Waistewear store ? 

3. Manakah yang lebih layak  antara penggantian dan penambahan mesin pada 

J’waistewear Store ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang di kemukakan di atas maka tujuan yang ingin di capai 

adalah: 

1. Untuk menguji kelayakan investasi penambahan mesin pada J’waistewear 

Store. 

2. Untuk menguji kelayakan investasi penggantian mesin pada J’Waistewear 

Store. 

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih layak antara penggantian dan 

penambahan aktiva tetap berupa mesin pada J’waistewear Store. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan penilaian kelayakan investasi aktiva tetap. 

 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai suatu hal yang di 

lakukan perusahaan untuk melaksanakan investasi. 

 

3. Bagi Penulis 

Memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah 

didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun 

penelitian dan mengolah data yang ada. 

 
 

1.5  Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.5.1  Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, antara lain: 

a. Perekonomian sekarang sudah sangat pesat dan lingkungan bisnis yang 

dimasuki oleh perusahaan sangat kompetitif dan tidak menentu. 

b. Kelayakan investasi di dalam persahaan pada suatu periode bagi pihak 

perusahaan dan para investor memerlukan suatu alat ukur.  Tolak ukur yang 

digunakan penulis untuk menilai kelayakan investasi aktiva tetap perusahaan 

tersebut adalah dengan menggunakan metode analisis Capital Budgeting. 
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c. Metode analisis  Capital Budgeting dalam menilai kelayakan investasi aktiva 

tetap suatu perusahaan dapat mengetahui apakah suatu investasi didalam 

perusahaan tersebut layak atau tidak. 

 

1.5.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi 

ruang lingkup pembahasan yang hanya pada suatu kelayakan  investasi aktiva 

tetap perusahaan dengan menggunakan metode analisis Capital Budgeting, 

berdasarkan laporan keuangan  2014 sampai dengan tahun 2015. Perusahaan yang 

menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu 

Unit usaha Produksi pakaian J’waistewear Store. 

 

Adapun menilai kelayakan investasi aktiva tetap dengan metode Capital 

Budgeting, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut: 

a. Average Rate of Return 

Merupakan Besarnya keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu 

investasi. perbandingan antara tingkat keuntungan netto tahunan terhadap 

nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan 

setelah pajak. Sebagai penyebutnya adalah total investasi atau rata-rata 

investasi.  

b. Payback Period 

Merupakan Periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran 

suatu investasi dengan menggunakan aliran kas netto tahunan. 

c. Net Present Value 
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Selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan tingkat bunga. 

d. Profitability Index 

Metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan 

kas bersih dimasa yang akan datang (proceeds) dengan nilai sekarang 

investasi (outlays). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Investasi 

Investasi adalah pengeluaran untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang 

dengan tujuan  untuk menghasilkan keluaran barang atau jasa agar dapat diperoleh 

manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang, selama dua tahun atau lebih 

Haming dan Basalamah (2003).  

 

Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Putra (2009), Investasi 

diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang 

diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. 

Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk 

konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan 

kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang 

dilakukan.  

 

Menurut Martono dan Harjito (2005), Investasi adalah penanaman dana yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset (aktiva) dengan harapan 

memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Dalam investasi jangka  
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panjang, pengembangan fasilitas dan usaha perlu dilakukan agar nilai perusahaan 

tersebut dapat semakin tinggi.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut pada dasarnya investasi merupakan 

penanaman modal pada masa sekarang dengan tujuan untuk memperoleh laba atau 

keuntungan dari modal yang ditanamkan tersebut di masa yang akan datang dan 

dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. investasi adalah penyimpanan uang atau 

modal untuk mendapatkan keuntungan terutama dalam bentuk bunga atau 

pendapatan. Investasi dalam arti yang luas merupakan mekanisme yang di 

butuhkan guna membiayai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi investasi 

tersebut dapat berbentuk saham atau obligasi, dapat juga berbentuk fisik seperti 

peralatan produksi, gedung dan sebagainya.  

 

Menurut Martono dan Harjito (2005) jika dilihat dari jangka waktunya, investasi 

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

a. Investasi jangka pendek. 

b. Investasi jangka menengah. 

c. Investasi jangka panjang. 

 

Jika dilihat dari jenis aktivanya, menurut Martono dan Harjito (2005) investasi 

dibedakan menjadi: 

a. Investasi nyata (real investment)  

Investasi nyata merupakan investasi yang dibuat dalam harta tetap (fixed 

asset) seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.  
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b. Investasi finansial (financial investment)  

Investasi finansial merupakan investasi dalam bentuk kontrak kerja, 

pembelian saham, obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat 

deposito. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Investasi 

Menurut Hampton dalam Setiadi (2000) usulan investasi dalam penganggaran 

modal dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Investasi Penggantian (replacement) 

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 penambahan kapasitas (expansion)  

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. 

c. Investasi penambahan jenis produk baru (difersivication) 

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 penelitian dan pengembangan produk (research and development) 
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Pengeluaran biaya dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan 

produk, maka perusahaan perlu menyediakan ide-ide yang bagus dan 

menyediakan peralatan yang diperlukan. 

 

 

2.1.3 Aspek-aspek Penilaian Investasi 

Proses analisis setiap aspek berkaitan antara satu aspek dan aspek lainnya 

sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut menjadi integrasi. Sebagai misal, 

ketika seorang peneliti sedang menganalisis aspek pasar dan aspek keuangan, 

hendaknya ia memanfaatkan hasil analisis aspek-aspek lain, walaupun tetap 

dimungkinkan mencari data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya 

langsung dari lapangan, Kasmir dan Jakfar (2010).  

a. Aspek Pasar 

Pada umumnya rencana investasi muncul karena investor melihat adanya 

peluang pasar. Uraian aspek pasar harus melingkupi peluang pasar, 

perkembangan pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan (Ibrahim 

dalam Wiyono). Untuk mengevaluasi aspek pasar di masa yang akan datang  

dalam peencanaan investasi dengan menggunakan teknik peramalan. 

 

b. Aspek Keuangan  

Aspek keuangan berkaitan dengan sumber dana yang akan diperoleh dan 

proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang 

bersangkutan. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari studi kelayakan 

bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya 

dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran 

dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek 
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untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan 

dan menilai apakah proyek dapat berkembang terus yang biasanya terdiri dari 

tanah, gedung, mesin dan peralatan serta biaya pemasangannya. 

 

 

2.1.4 Studi Kelayakan Investasi 

Horngren, (2001) memberikan definisi tentang kelayakan investasi, menyatakan 

bahwa dalam pengambilan keputusan penanaman investasi jangka panjang sesuai 

dengan perencanaan. Pengertian kelayakan investasi menurut penulis adalah 

keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengeluaran 

dana untuk investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 

satu tahun lamanya. Hal ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kelanjutan 

hidup perusahaan (kesinambungan). Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk 

waktu yang cukup lama, artinya perusahaan harus menunggu beberapa tahun 

sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali. Hal ini 

berpengaruh terhadap kebutuhan dana untuk keperluan-keperluan lain dalam 

menutupi kekurangan biaya operasional perusahaan.  

 

Keputusan dalam penanaman modal merupakan hal yang paling penting dalam 

memutuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh investor, adalah 

bagaimana metode pengalokasian dana dengan tidak berisiko tinggi. Jadi 

kelayakan investasi yang dibuat oleh pengelolah perusahaan adalah pengalokasian 

modal terhadap suatu usul investasi dimana manfaat atau keuntungan yang akan 

diperoleh telah dipertimbangkan sebelumnya untuk masa yang akan datang, 

manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh perusahaan belum diketahui secara 

pasti, yang berarti usul atau rencana investasi mengandung unsur-unsur resiko.  
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Oleh karena itu, investasi harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana yaitu 

dengan memperhatikan segala macam aspek termasuk didalamnya mengenai 

kelayakan dari investasi tersebut. Apabila investasi tidak dilakukan dengan cermat 

dan bijaksana, maka kemungkinan investasi tersebut akan tidak tepat sasaran dan 

harapan terhadap keuntungan dimasa mendatang tidak terpenuhi. Perhitungan 

investasi yang cermat dan bijaksana sekiranya akan memilih investasi yang tepat 

dan layak untuk dilaksanakan dan tentunya akan menghasilkan keuntungan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

 

2.1.5 Kas 

Menurut Riyanto (2001) kas adalah suatu unsur modal kerja yang paling tinggi 

tingkat likuiditasnya. Sedangkan menurut Wibisono dalam Santoso (2005) bahwa 

kas adalah alat tukar yang diakui masyarakat dan kas juga dipakai sebagai alat 

pengukur semua kegiatan ekonomi dalam perusahaan. Kas meliputi uang tunai 

dan alat-alat pembayaran lain yang diterima oleh umum. Dapat disimpulkan 

bahwa kas secara umum adalah jenis aktiva yang paling likuid bagi perusahaan 

yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Dalam neraca kas merupakan aktiva 

yang paling lancar. Kas merupakan aktiva yang mempunyai karakteristik aktif 

tetapi tidak produktif. 

 

2.1.6 Aliran Kas Dalam Investasi 

Di dalam perusahaan keputusan investasi sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut, karena keputusan investasi menyangkut soal dana yang 

besar, sulitnya mengubah keputusan yang telah diambil serta adanya unsur 
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ketidakpastian dan risiko-risiko yang mungkin timbul. Untuk menganalisis 

keputusan usulan investasi apakah usulan tersebut layak atau tidak untuk 

dilaksanakan, maka konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas (cash flow) 

bukan konsep laba. Karena laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan belum 

tentu berbentuk kas.  

Untuk dapat menilai profitabilitas suatu proyek investasi, dalam rangka 

pengambilan keputusan investasi diperlukan data mengenai net cash flow dari 

proyek investasi yang bersangkutan. Net cash flow yang dimaksud disini adalah 

sebelum depresiasi tetapi sesudah pajak, apabila proyek investasi dibelanjai 

dengan modal sendiri. Apabila proyek investasi dibelanjai secara ulang yang 

mempunyai beban bunga yang tetap, maka net cash flow nya adalah sebelum 

bunga dan depresiasi tetap sesudah pajak.  

 

Menurut Gunawan Adisaputra dalam datastudi (2008) pengertian cash flow 

adalah pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan-penerimaan yang timbul akibat 

adanya kegiatan investasi. Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan 

mengeluarkan sejumlah dana untuk membiayai kegiatan tersebut, kemudian dari 

kegiatan investasi tersebut diharapkan menghasilkan penerimaan-penerimaan 

selama usia proyek investasi tersebut. Pengeluaran uang atau pengorbanan lain 

yang mempunyai nilai uang tertentu disebut cash out flow sedangkan penerimaan 

uang ataupun penerimaan lain yang mempunyai nilai uang tertentu disebut cash in 

flow. Cash flow adalah suatu alat yang berguna untuk menentukan dana yang 

diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena cash flow 

merupakan suatu perkiraan total penerimaan yang diharapkan akan dapat 
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diperoleh, selanjutnya menutupi pengeluaran-pengeluaran yang diperkirakan akan 

timbul selama periode tertentu. 

Aliran kas sendiri terdiri dari: 

a. Aliran kas masuk (cash in flow), yaitu aliran kas yang akan diperoleh 

berkaitan dengan investasi yang akan diambil. 

b. Aliran kas keluar (cash out flow), yaitu aliran kas yang dikeluarkan oleh 

perusahaan.  

Menurut Martono dan Harjito (2005), ada 3 macam aliran kas yang terjadi dalam 

investasi, yaitu:  

a. Initial cash flow 

Aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk 

keperluan suatu investasi. Untuk menentukan suatu aliran kas permulaan, pola 

aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran investasi harus 

diidentifikasikan. Ini berarti harus diketahui bagaimana pembayaran untuk 

pengeluaran-pengeluaran investasi tersebut. Sebagai tambahan pengeluaran-

pengeluaran untuk biaya-biaya pendahuluan dan sebelum operasi, termasuk 

juga penyediaan modal kerja perlu dimasukkan. aliran kas yang berhubungan 

dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi seperti harga 

perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik dan gedung, pembelian 

mesin, perbaikan mesin dan investasi aktiva tetap lainnya dalam satuan rupiah. 

 

b. Operational cash flow 

Aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Penentuan tentang berapa 

besarnya operational cash flow setiap tahunnya merupakan titik permulaan 

untuk menilai profitabilitas usulan investasi tersebut. Operational cash flow 
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berasal dari pendapatan yang diperoleh (cash in flow) dikurangi dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menutupi investasi (cash out 

flow). Operational cash flow (cash in flow) biasanya diterima setiap tahun 

selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas bersih atau disebut 

proceeds. Proceeds terdiri dari dua sumber, yaitu berupa laba setelah pajak 

atau Earning After Tax (EAT) ditambah depresiasi. Dana yang digunakan 

untuk investasi berasal dari modal sendiri dan modal asing (utang). Perbedaan 

sumber modal ini mempengaruhi perhitungan proceeds (aliran kas masuk). 

 

Martono dan Harjito (2005) merumuskan perhitungan untuk kedua sumber modal 

tersebut adalah: 

 

 

Umumnya Operational Cash Flow bernilai positif. 

c. Terminal Cash Flow 

Aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya 

umur ekonomis investasi. Terminal Cash Flow akan diperoleh pada akhir 

umur ekonomis suatu proyek investasi dan dapat juga diperoleh dari nilai sisa 

(residu) dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai 

residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya 

yang dihitung dari nilai buku peralatan tersebut. Beberapa proyek terkadang 

masih mempunyai nilai sisa meskipun aktiva tetapnya sudah tidak mempunyai 

nilai ekonomis lagi. Aliran kas dari nilai sisa ini perlu dihubungkan dengan 

pajak yang mungkin dikenakan. 

 

Proceeds= Laba Bersih Setelah Pajak + Depresiasi 
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2.1.7 Nilai Waktu Dari Uang (Time Value Of Money) 

Menurut Hanafi (2008) ada dua alasan kenapa konsep nilai waktu dari uang 

sangat penting, yaitu risiko pendpatan di masa mendatang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendapatan saat ini dan adanya biaya kesempatan 

(opportunity cost) pendapatan masa mendatang. Jika pendapatan di terima 

sekarang, kita bisa menginvestasikan pendapatan tersebut dan akan mendapatkan 

tambahan dari investasi tersebut di masa mendatang. Nilai waktu uang akan selalu 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh pengaruh 

inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin cepat penurunan nilai mata uang. 

Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan 

dalam perhitungan aliran kas.  

 

Nilai uang saat ini (present value) akan berbeda dengan nilai uang tersebut dimasa 

mendatang (future value) karena adanya faktor bunga. Jumlah uang yang akan 

diterima di waktu mendatang jika dinilai sekarang maka jumlah uang tersebut 

harus di diskon dengan tingkt bunga tertentu. Faktor bunga yang dimaksud adalah 

faktor diskonto (discount factor). Sebaliknya jika jumlah uang tersebut harus 

digandakan dengan tingkat bunga tertentu. Faktor bunga yang dimaksud pada 

kasus penggandaan ini dinamakan pemajemukkan (compound factor). 

 

Konsep nilai waktu dari uang terdiri dari nilai uang sekarang (present value) dan 

nilai waktu yang akan datang (future value). 

1. Nilai Sekarang (Present Value) 

Menurut Keown Arthur (1999) present value adalah nilai sekarang atau 

sejumlah uang dengan periode bunga majemuk yang non-tahun.  
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Menurut Martono dan Harjito (2005) nilai sekarang merupakan besarnya 

jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga 

tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan 

beberapa periode kemudian. Dari definisi-definisi  tersebut dapat diartikan 

bahwa nilai sekarang menunjukkan berapa nilai uang saat ini akan menjadi 

berapa nilainya pada masa yang akan datang. 

Present Value secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut (Martono dan 

Harjito): 

  

 

      Dimana : PV   = pinjaman atau tabungan pokok 

 n      = Jumlah Periode 

 FVn = Future Value dari tahun ke-n 

 i      = Tingkat bunga 

2. Nilai Waktu Yang Akan Datang (Future Value) 

Menurut Keown Arthur (1999) Future Value adalah nilai masa depan atas 

sejumlah uang dengan periode bunga majemuk yang non-tahun. Brigham dan 

Houston (2001) Pemajemukkan adalah proses yang berjalan dari nilai hari ini 

atau nilai sekarang (PV) menjadi nilai masa depan (FV). Dari definisi diatas 

pemajemukan merupakan proses perhitungan nilai akhir dari nilai hari ini 

apabila digunakan bunga majemuk. Bunga majemuk sering disebut juga bunga 

berbunga, menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan dari pinjaman 

(investasi) ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Hasilnya, 

PV = FVn / (1+i)
n
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bunga yang dihasilkan dari produk pinjaman dibungakan lagi bersama dengan 

pokok pinjaman tersebut dan demikian seterusnya.  

Bunga Majemuk secara umum dirumuskan sebagai berikut (Martono dan 

Harjito): 

 

       Dimana:  FVN = Future Value dari tahun ke-n 

 Po     = Pinjaman atau tabungan pokok 

 i        = Tingkat bunga 

 n       = Jumlah Periode 

 

 

2.2 Aktiva Tetap 

Menurut Mulyadi dalam Kurniawan (2009) aktiva tetap adalah kekayaan 

perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu 

tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan 

untuk dijual kembali. 

Menurut Jusup dalam Kurniawan (2009) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang 

digunakan dalam kegiatan perusahaan dalam untuk jangka waktu lebih dari satu 

tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. 

Berdasarkan semua penjelasan dari definisi diatas, dapat diartikan aktiva tetap 

adalah jenis aktiva berwujud dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun 

yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak 

dimaksudkan untuk diperjual-belikan. 

 

 

FVN = Po (1+i)
n
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Menurut Soemarso (2005) aktiva tetap memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun 

Artinya aktiva tetap tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 

satu tahun. 

b. Digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

Artinya aktiva itu dapat digunakan dalam kegiatan perusahaan secara normal. 

c. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan perusahaan. 

Artinya aktiva tetap yang dimilki oleh perusahaan dimaksudkan untuk 

diperjual-belikan. 

d. Nilainya cukup besar. 

Artinya hanya aktiva yang nilainya cukup tinggi yang biasanya 

dikelompokkan sebagai aktiva tetap. 

 

2.2.1  Penggolongan Aktiva Tetap 

Aktiva tetap perusahaan dapat digolongkan menjadi: 

a. Aktiva Berwujud (Tangible Assets) 

Aktiva berwujud adalah aktiva yang dimiliki perusahaan yang berwujud, atau 

ada secara fisik serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari 

operasi normal. Yang termasuk aktiva tetap berwujud yaitu: 

1. Tanah 

Tanah adalah kawasan atau area yang dimiliki perusahaan yang digunakan 

untuk membantu terlaksananya kegiatan kerja dalam kantor, baik yang 

merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Untuk 

bangunan yang dianggap sebagai bagian dari tanah tersebut atau dapat 
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meningkatkan nilai gunanya seperti jalan dan sebagainya, dapat 

digolongkan kedalam nilai tanah. Dalam akuntansi, jika ada bangunan 

yang didirikan diatas tanah harus dipisahkan pencatatannya dari tanah itu 

sendiri. Demikian juga halnya dalam tanah terkandung kekayaan alam 

yang dapat digali seperti, minyak bumi, batu bara, ataupun tanaman yang  

terdapat diatasnya, maka dilaporkan dalam perkiraan yang terpisah. 

2. Bangunan 

Bangunan adalah gedung yang dipergunakan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya dan bangunan adalah gedung yang didirikan di 

atas bumi baik diatas tanah maupun air. Pencatatannya harus terpisah dari 

tanah yang menjadi lokasi bangunan. 

3. Mesin-mesin 

Mesin adalah alat-alat mekanis yang digunakan dalam kegiatan perusahaan 

untuk mencapai tujuan pelaksanaan tugas di kantor termasuk di dalamnya 

peralatan-peralatan yang menjadi kegiatan dari mesin yang bersangkutan 

seperti mesin hitung elektronik, mesin pembangkit tenaga listrik dan 

sebagainya. 

4. Peralatan 

Peralatan adalah alat yang digunakan untuk operasi perusahaan baik 

langsung maupun tidak langsung. 

5. Kendaraan 

Dalam jenis ini termasuk semua jenis kendaraan dan alat pengangkutan 

yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perusahaan baik untuk 
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pengangkutan karyawan maupun pengangkutan barang kebutuhan 

perusahaan. 

6. Inventaris 

Dalam jenis ini termasuk inventaris kantor untuk menjalankan kegiatan 

perusahaan. 

 

b. Aktiva Tak Berwujud 

Aktiva tak berwujud adalah aktiva yang bentuk fisiknya tidak dapat dilihat 

dengan indera, yang digunakan oleh perusahaan dalam menunjang operasi 

perusahaan, berumur lebih dari satu tahun. 

 

 

2.2.2 Perolehan Aktiva Tetap 

Secara umum harga perolehan dapat dinyatakan sebagai keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Kusnadi, Ramelan dan Rahayu, cara 

memperoleh aktiva tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pembelian tunai. 

Harga perolehan aktiva tetap yang di beli dengan pembelian tunai meliputi 

semua pengeluaran atau pembayaran yang terjadi untuk mendaoatkan aktiva 

tersebut sampai pada kondisi siap pakai untuk di gunakan. Pembelian secara 

tunai di catat sebesar uang yang di keluarkan untuk pembelian tersebut di 

tambah biaya lain sehubungan dengan pembelian aktiva itu, termasuk biaya 

pengangkutan biaya pemasangan aktiva tetap dan biaya lain nya.  

b. Pembelian dengan kontrak jangka panjang. 

Pada saat ini banyak transaksi pembelian aktiva tetap di lakukan dengan 

kontrak jangka panjang. Pembelian seperti ini di sebut juga dengan pembelian 
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dengan angsuran. Umur bunga yang terdapat dalam harga perolehan aktiva 

harus di perkirakan dan di perlakukan sebagai biaya dalam periode di mana 

pembayaran tersebut terjadi. Sisa harga itu biasanya di buktikan melalui surat 

berharga. Pembelian secara Angsuran biasanya lebih mahal daripada 

pembelian tunai, karena pembelian dengan cara ini dibebani dengan tambahan 

bunga. 

c. Pembelian dengan Surat Berharga (saham atau obligasi) 

Jika aktiva tetap diperoleh dengan mengeluarkan saham atau obligasi, maka 

aktiva tetap itu harus dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi, maka 

aktiva tetap itu harus dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi pada saat 

pembelian. Nilai saham atau obligasi dicatat seharga nilai pasar, jika harga 

pasar lebih besar dari harga nominal, selisih nominal dicatat sebagai harga 

premium. Dan jika harga pasar lebih kecil dari harga nominal, selisihnya 

dicatat sebagai diskon (disagio saham).  

 

 

2.2.3  Penyusutan (Depresiasi Aktiva Tetap) 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK No.17 (2002) penyusutan 

adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva 

sepanjang masa manfaat. Menurut PSAK No.17 (2002) penyusutan adalah alokasi 

jumlah sebuah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang 

diestimasi. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:  

a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.  

b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 
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c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau pemasok 

barang dan jasa, untuk disewakan dan tujuan admnistrasi. 

Masa manfaat : 

a. Periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau 

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharpkan diperoleh dari aktiva oleh 

perusahaan. 

 

Baridwan (2000) menyatakan bahwa depresiasi adalah sebagian dari harga 

perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap 

periode akuntansi. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyusutan atau depresiasi adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk 

mengalokasikan cost atau nilai lain suatu aktiva, selama masa ekonomisnya 

dengan cara sistematis dan rasional. 

Pembebanan penyusutan merupakan suatu pengakuran terhadap penurunan nilai 

ekonomis suatu aktiva tetap. Perbedaan pengakuran penyusutan sebagai beban 

(expense) pada umumnya adalah bahwa penyusutan merupakan beban yang tidak 

melibatkan pengeluaran kas (non cash expense). Pengorbanan sumber ekonomis 

atau kas terjadi pada saat perolehan aktiva dan jumlah inilah yang merupakan 

jumlah nilai yang dialokasikan sebagai beban penyusutan selama umur ekonomis 

aktiva tetap yang bersangkutan.  

 

 

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyusutan Aktiva Tetap 

 

Menurut Baridwan (2000) faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan 

dikelompokkan menjadi faktor fisik dan faktor fungsional. 
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Faktor fisik yang menyebabkan aktiva tetap berkurang adalah usang karena 

dipakai dan usang karena umur, sedangkan faktor-faktro fungsional yaitu 

ketidakmampuan aktiva tetap untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu 

diganti karena sudah tidak layak dipakai. 

 

2.2.5 Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan 

menurut kriteria tertentu, yaitu: 

a. Berdasarkan waktu: 

1. Metode garis lurus (Straight line method) 

Metode ini digunakan untuk harga perolehan dialokasikan sejalan dengan 

berlalunya waktu dan mengakui beban periodik yang sama besar selama 

usia manfaat aktiva. Penyusutan dengan metode ini merupakan pendekatan 

biaya (cost approach). 

 

2. Metode pembebanan menurun, dibagi menjadi : 

a. Metode jumlah angka tahun (Sum of the year digit method) 

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan jumlah pecahan 

selama masa manfaat ekonomis yang sebanding secara terbalik yang 

akan menghasilkan jumlah pembebanan berkala yang makin menurun 

dari masa ke masa. Pecahan yang digunakan yaitu untuk pembilang 

(numerator) digunakan angka tahun berbanding terbalik dan penyebut 

(denumerator) merupakan jumlah angka tahun (sum of the year).  

b. Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (Declining/ double 

declining balance method) 
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Metode saldo menurun mengalokasikan penyusutan berdasarkan 

presentase umur ekonomisnya terhadap nilai buku aktiva yang 

bersangkutan (book value approach), sehingga menghasilkan jumlah 

penyusutan yang menurun, sedangkan metode saldo menurun ganda 

mengalokasikan penyusutan berdasarkan presentase umur ekonomis 

terhadap nilai buku aktiva yang bersangkutan, sehingga menghasilkan 

pembebanan penyusutan yang menurun. Dasar yang digunakan untuk 

menghitung penyusutan dengan metode ini adalah presentase 

penyusutan dengan metode garis lurus, presentase ini dilakukan dua 

dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. 

 

b. Berdasarkan pengeluaran, diantaranya: 

1. Metode jam jasa (Service hour method) 

Alokasi harga perolehan didasarkan pada jam perbaikan aktiva. Pembelian 

aktiva merupakan pembebanan sejumlah jam pemakaian langsung. Metode 

ini menetapkan umur ekonomis suatu asset dalam satuan jam pemakaian 

(service hour). Harga perolehan yang disusutkan dibagi dengan taksiran 

jam pemakaian merupakan tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian 

aktiva tersebut. 

2. Metode jumlah unit produksi (Productive output method) 

Dalam metode ini jumlah unit, tarif penyusutan dihitung setiap tahun 

(unit) output yang dihasilkan oleh aktiva yang bersangkutan. Pada metode 

ini penyusutan periodik dibebankan sebagai aktiva berfluktuasi jumlahnya, 

sebanding dengan perubahan jumlah output yang dihasilkan. 

 



 
 

 

30 

c. Berdasarkan kriteria lainnya, diantaranya: 

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (Group composite method) 

Group defrectiation  method adalah metode penyusutan aktiva tetap secara 

per kelompok. Digunakan untuk mengukur sekelompok aktiva tetap 

sejenis yang dibeli pada saat yang sama dan juga diperkirakan mempunyai 

umur ekonomis yang sama. 

 

Composite defrectiation method adalah metode penyusutan yang 

diperhitungkan sama dengan metode penyusutan kelompok tertentu, aktiva 

yang disusutkan terdiri dari aktiva yang tidak sejenis, kemudian umur 

ekonomisnya juga berbeda. 

 

2. Metode anuitas (Anuity method) 

Standar Akuntansi Keuangan (2002) mengemukakan bahwa: 

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi 

selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis, 

metode manapun yang dipilih, konsisten dalam penggunaannya adalah 

perlu tanpa memandangtingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan 

perpajakan, agar dapat menyediakan daya banding hasil operasi 

perusahaan dari periode ke periode. 

 

Makna dari pengertian diatas adalah bahwa dalam menentukan metode 

penyusutan yang akan digunakan hendaknya dipertimbangkan keadaan-

keadaan yang mempengaruhi aktiva tersebut, yang perlu diperhatikan 

adalah metode yang dipilih dapat diterapkan terhadap seluruh kelompok 

aktiva. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan dua macam metode, 
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misalnya, kelompok atau aktiva diterapkan metode saldo menurun ganda 

sedangkan kelompok aktiva lainnya diterapkan metode garis lurus. 

 

2.3  Capital Budgeting 

Pada saat suatu perusahaan membuat keputusan investasi modal, berarti 

mengadakan pengeluaran sekarang dengan harapan akan memperoleh keuntungan 

dimasa yang akan datang. Artinya laba tersebut diterima selama lebih dari satu 

tahun yang akan datang. Capital budgeting memiliki arti penting bagi perusahaan 

karena dapat mengukur lamanya pengambilan dana dan karena kebutuhan dana 

harus benar-benar diperhitungkan dengan tepat.  

 

Menurut James C. Van Horne (2004) Capital Budgeting adalah proses 

mengidentifikasi, menganalisa, dan memilih proyek investasi yang 

pengembaliannya (arus kas) diharapkan lebih dari satu tahun. Menurut Bambang 

Riyanto (2001) Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan 

mengenai pengeluaran dana dimana jangka waktu kembalinya dana tersebut 

melebihi satu tahun dikatakan sebagai Capital Budgeting. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Capital 

budgeting merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan mengenai dana  perusahaan. Sehubungan dengan penentuan investasi 

untuk aktiva tetap dimana hasil pengembaliannya diharapkan terjadi dalam jangka  

waktu lebih dari satu tahun, maka aktiva tetap dapat dikategorikan berupa 

peralatan, gedung, tanah, produk baru, sistem distribusi baru, serta program 

penelitian dan pengembangan yang baru. Penganggaran modal pada hakekatnya 
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adalah suatu penerapan pernyataan klasik dari teori ekonomi tentang perusahaan, 

yang menyebutkan sebuah perusahaan sebaiknya beroperasi pada tingkat dimana 

pendapat manajerialnya sama dengan biaya manajerialnya. Jika ketentuan ini 

ditetapkan pada keputusan penganggaran modal maka pendapatan marginal 

(Marginal Revenue) diartikan sebagi tingkat hasil pengambilan atas investasi (rate 

of return on investment), sedangkan biaya marginal diartikan sebagai biaya modal 

marginal perusahaan. Bila ketentuan ini dilaksanakan dengan tepat, maka 

pengambilan keputusan penganggaran modal akan memaksimumkan kekayaan 

para pemegang saham.  

 

 

2.3.1 Pentingnya Capital Budgeting 

Menurut Bambang Riyanto (2001) mengemukakan Capital Budgeting mempunyai 

arti yang sangat penting bagi perusahaan karena :  

1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini 

berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau 

lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh 

perusahaan, ini akan berpengaruh bagi penyediaan dana untuk keperluan lain.  

2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil forecasting 

akan dapat mengakibatkan adanya over  atau  under investment dalam aktiva 

tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap terlalu besar melebihi daripada 

yang diperlukan akan memberikan laba tetap yang besar bagi perusahaan. 

Sebaliknya kalau jumlah investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil akan dapat 

mengakibatkan kekurangan peralatan. Hal ini dapat mengkibatkan perusahaan 

bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya 
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bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar 

produknya.  

3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang 

besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh secara 

sekaligus. Berhubung dengan itu maka sebelumnya dibuat rencana yang hati-

hati dan teliti. 

4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal 

tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam 

pengambilan keputusan dibidang ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya 

kerugian.  

 

2.3.2 Tujuan Capital Budgeting 

Tujuan Capital Budgeting Perusahaan yang menerapkan capital budgeting terlebih 

dahulu harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari adanya capital budgeting. 

Karena tujuan dari capital budgeting merupakan cara untuk mengevaluasi layak 

atau tidaknya suatu usulan rencana proyek. Jika kita lihat dari para ahli, maka kita 

dapat melihat secara garis besar dalam menentukan tujuan dari capital budgeting. 

Sebagaimana dikemukakan oleh J. Freed Weston, Thomas E. Coplan (2005) 

tujuan capital budgeting antara lain :  

1. Untuk memaksimumkan kekayaan para pemegang saham (memaksimumkan 

nilai tukar perusahaan). Artinya dengan adanya penganggaran modal maka 

sebuah perusahaan sebaiknya beroperasi pada tingkat dimana pendapatan 

marginal sama dengan biaya marginalnya. Pendapatan marginalnya diartikan 
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sebagai tingkat hasil pengambilan investasi, sedangkan biaya marginal 

diartikan sebagai biaya modal marginal perusahaan.  

 

2. Untuk dapat memilih saat yang tepat dalam memperoleh atau kembali aktiva 

dan mutu aktiva yang dibeli. Hal ini sesuai dengan sifat barang modal dan 

para produsennya. Barang modal tidak dipesan oleh perusahaan sebelum 

tampak adanya peningkatan penjualan sehingga dirasakan kekurangan 

kapasitas.  

 

2.3.3 Metode Penilaian Investasi 

Suatu investasi baru akan menyangkut aktiva tetap, terutama dalam pembelian 

alat-alat produksi yang harus dipertimbangkan secara seksama. Karena apabila 

investasi sudah dijalankan tapi kemudian ditengah jalan terjadi kekeliruan 

perhitungan, akan sulit untuk menarik kembali dana yang sudah tertanam dalam 

aktiva tetap tersebut, dan karena dana ini tertanam dalam waktu yang cukup lama, 

dana ini berarti merupakan kerugian besar yang harus diterima oleh perusahaan.  

 

Penilaian investasi biasa disebut juga dengn kriteria investasi, yaitu cara yang 

dapat dignakan untuk menilai baik atau tidaknya suatu usulan investasi. 

Menurut Indriyono dalam Saimah (2006) kriteria atau penilaian investasi terdiri 

dari Average Rate of Return (ARR), Payback Period (PP), Net Present Value 

(NPV), Profitability Index (PI) dan Internal Rate of Return (IRR).  
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2.3.4 Average Rate of Return (ARR) 

Menurut Martono dan Harjito (2005) metode ini digunakan untuk mengukur 

besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh 

keuntungan tersebut. Keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan setelah 

pajak (earning after tax, EAT). Investasi yang diperhitungkan adalah rata-rata 

investasi yang diperoleh dari investasi awal ditambah investasi akhir dibagi dua. 

Hasil dari perhitungan ARR berupa angka relatif (presentase). 

 

Average Rate of Return dapat diperhitungkan dengan rumus : 

 

 

Kriteria keputusan dengan menggunakan metode ARR adalah dengan menerima 

usulan proyek jika nilai perhitungan ARR lebih besar daripada nilai minimal 

tingkat pengembalian bunga yang diterima oleh investor dan berlaku sebaliknya. 

 

Metode ARR mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

1. Metode ARR Mudah dimengerti. 

2. Memperhatikan seluruh pendapat selama umur proyek berlangsung 

3. Lebih konservatif dibanding metode payback. 

4. Secara eksplisit mengaku adanya nilai residu. 

5. Karena mudah dimengerti maka seperti metode Payback ada kesempatan 

pengambilan keputusan secara desentralisasi. 

 

Metode ARR mempunyai beberapa kelemahan antara lain: 

1. Perhitungan ARR mengabaikan nilai waktu uang. 

2. Menganggap waktu pengembalian tersebut selalu linier. 
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3. Tidak mengutamakan pengembalian yang lebih awal. 

4. Perhatian nya tidak pada aliran kas, padahal pembayaran dividen dan investasi 

kembali hanya dapat dilakukan dengan kas. 

 

2.3.5 Payback Period (PBP) 

Menurut Martono dan Harjito (2005),  metode Payback Period merupakan suatu 

periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi 

dengan menggunakan aliran kas masuk netto (proceeds) yang diperoleh. 

 

Menurut Keown, Martin, Petty, dan Scott (1999),  metode Payback Period 

merupakan banyaknya tahun yang dibutuhkan untuk mengembalikan pengeluaran 

kas yang pertama dari proyek penganggaran modal.  

 

Rumus yang digunakan apabila jumlah aliran kas setiap periode tidak sama yaitu:  

      

 

Berdasarkan metode PBP, suatu proyek dianggap layak apabila pemulihan atau 

pengembalian modalnya lebih cepat atau pendek dari umur ekonomis investasi 

tersebut, sedangkan jika lebih panjang dari umur ekonomis maka proyek tersebut 

ditolak. 

Metode PBP mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

1. Untuk investasi yang besar risikonya dan sulit untuk diperkirakan, 

maka tes dengan metode ini dapat mengetahui jangka waktu yang diperlukan 

untuk pengembalian investasi. 
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2. Metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang  

mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih 

investasi yang  jangka waktu pengembaliannya paling cepat. 

3. Metode ini merupakan alat yang sederhana untuk memilih usul-usul investasi 

sebelum meningkat ke penilaian lebih lanjut dengan mempertimbangkan 

kemampuan investasi untuk menghasilkan laba. 

 

Metode PBP mempunyai beberapa kelemahan antara lain: 

1. Metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang. 

2. Metode ini tidak memperlihatkan pendapatan selanjutnya setelah investasi 

pokok kembali. 

3. Tidak mengukur profitabilitas. 

 

2.3.6 Net Present Value (NPV) 

Menurut Martono dan Harjito (2005) mengemukakan metode NPV ini merupakan 

metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dan aliran kas neto (proceeds) 

dengan nilai sekarang dari suatu investasi (outlays). Menurut Sartono (2008) 

Metode NPV adalah selisih antara present value  aliran kas bersih (proceeds) 

dengan present value investasi. 

 

NPV dari suatu proyek ditentukan dengan menghitung nilai sekarang (present 

value) dari arus kas yang diperoleh dari operasi (proceeds) dengan menggunakan 

tingkat keuntungan yang dikehendaki dan kemudian menguranginya dengan 

pengeluaran kas atau investasi. 
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NPV dapat dicari dengan rumus :  

       

 

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. 

 

Metode Net Present Value mempunyai beberapa kelebihan antara lain: 

1. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. 

2. Dalam metode net present value semua arus kas selama umur proyek investasi 

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Metode Net Present Value mempunyai beberapa kelemahan antara lain: 

1. Membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian 

investasi. 
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2. Dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah 

investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai arus kas bersih dalam 

rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. 

 

2.3.7 Profitability Index (PI) 

Profitability Index menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. 

Menurut Martono dan Harjito (2005), metode Profitability Index merupakan  hasil 

perbandingan antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa yang akan 

datang dengan nilai investasi. Metode yang memiliki hasil keputusan sama 

dengan metode NPV maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode 

Profitability Index (PI).. 

 

PI dapat dicari dengan rumus: 

      

 
Dengan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut: 

Jika PI > 1, maka proyek diterima 

Jika PI = 1, maka tidak menjadi masalah apakah proyek diterima/ditolak 

Jika PI < 1, maka proyek ditolak.  

 

Dari keempat metode diatas, ada dua metode yang cukup baik digunakan dalam 

penilaian investasi, yaitu metode Net Present Value dan metode Profitability 

Index. Hal ini utamanya karena metode NPV maupun PI memperhatikan nilai 

waktu dari uang dalam analisis penilaiaannya, sehingga perhitungan metode-
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metode tersebut semuanya menggunakan basis konsep yang sama yaitu present 

value dari aliran kas yang terjadi, baik aliran kas keluar (initial cash outlays) 

maupun aliran kas masuk (proceeds). 

 

Menurut Martono dan Harjito (2005) untuk memilih usulan investasi yang 

memiliki umur ekonomis yang berbeda dapat dilakukan dengan dua pendekatan 

yaitu: 

1. Memilih usulan investasi dengan metode rantai (chain method) 

Langkah-langkah penilaian investasi dengan metode rantai adalah: 

a. Mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh 

kedua umur ekonomis. 

b. Menghitung present value biaya dari masing-masing usulan investasi. 

Kelemahan metode ini terletak pada penggunaan angka kelipatan terkecil 

tersebut. Karena akan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan 

apabila kedua alternatif tersebut memiliki umur ekonomis yang panjang, 

misalnya ada dua mesin yang umur ekonomisnya 18 tahun dan 16 tahun. 

Jika menggunakan metode rantai ini maka present value yang harus 

dihitung sampai 288 tahun (18x16 tahun). 

 

2.  Memilih usulan investasi dengan menggunakan metode biaya tahunan  

ekuivalen (EBT). 

 Digunakan untuk menyederhanakan metode rantai, langkah-langkah 

perhitungannya sebagai berikut: 



 
 

 

41 

a. Menghitung present value dari biaya dua usulan investasi tersebut 

selama umur ekonomisnya masing-masing dengan discount rate 

tertentu. 

b. Mencari faktor anuitas (anuity factor) dan discount rate  yang 

digunakan untuk menghitung present value investasi yang 

bersangkutan. 

c. Membagi present value masing-masing usulan investasi pada poin (a) 

dengan faktor anuitas pada poin (b) diatas. 

d. Membandingkan hasil pembagian pada poin (c) untuk mengambil 

keputusan usulan investasi mana yang dipilih. Usulan investasi yang 

memiliki biaya ekuivalen tahunan terkecil merupakan usulan investasi 

yang sebaiknya dipilih . 

 

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Simamarta (2015) dengan judul “Studi 

Kelayakan Investasi Pengadaan Peralatan PT.Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) Di Makassar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Payback 

Period untuk menutup kembali investasi awal selama 7 tahun 2 bulan atau 

lebih besar umur ekonomis yaitu 5 tahun. Hal ini berarti metode Payback 

Period penambahan pengadaan peralatan tidak dapat diterima. Net Present 

Value sebesar (Rp 507.527.018). Dalam perhitungan Forklift 32 Ton 

PT.Pelindo IV (Persero) dengan memperhatikan nilai waktu uang 10 tahun, 

discount factor 12% pertahun, arus kas serta sisa proyek, maka proyek Forklift 

32 Ton tidak layak untuk dilaksanakan karena pada akhir masa investasi yang 
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direncanakan tidak dapat menutupi nilai investasi awal. Profitability index dari 

perhitungan menunjukkan 0,89 yang berarti perbandingan antara PV of 

Proceeds dengan PV of Outlays kurang dari 1, maka investasi tidak dapat 

diterima. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2008) dengan judul “Analisis 

Kelayakan Proyek (investasi) Terhadap Penghasilan Yang Diharapkan Pada 

PT Sinar Waluyo Di Bandar Lampung” Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa Net Present Value yang memberikan nilai positif sehingga sesuai 

dengan kriteria penilaian investasi yang menyatakan bahwa NPV sama dengan 

atau lebih dari nol maka investasi dapat diterima. Internal Rate of Return yang 

dihasilkan dari perhitungan menunjukkan bahwa semua tipe rumah yang ada 

mempunyai nilai yang lebih tinggi dari biaya modal yang dikeluarkan, maka 

usulan investasi dapat diterima.  

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Lutfiana (2016) dengan judul “Capital 

Budgeting dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap pada PT. Jaya 

kertas tahun 2010-2014”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Payback 

Period untuk menutup kembali investasi awal selama 2 tahun 3 bulan atau 

lebih kecil dari umur ekonomis yaitu selama 10 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode Payback Period penambahan aktiva tetap dapat diterima. Net 

Present Value memberikan nilai positif sebesar Rp.217.531.451 sehingga 

sesuai dengan kriteria penilaian investasi yang menyatakan bahwa NPV sama 

dengan atau lebih dari nol maka investasi dapat diterima.  
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) dengan judul “Analisis 

Capital Budgeting Sebagai Alat Pengambil Keputusan Investasi Aktiva Tetap 

(Mesin) Pada PT Pesona Remaja Malang”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

Payback Period untuk menutup kembali invetasi awal dalam 1 tahun 4 bulan 

atau lebih kecil dari umur ekonomis yaitu 8 tahun. Hal ini berarti metode 

Payback Period penambahan aktiva tetap berupa mesin dapat diterima. Net 

Present Value memberikan hasil positif yaitu sebesar RRp. 196.983.607 

sehingga sesuai dengan kriteria penilaian investasi yang menyatakan bahwa 

NPV sama dengan atau lebih besar dari nol maka investasi dapat diterima.  

 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. 

 

Nama Peneliti 

 

Judul Penelitian 

Hasil Penelitian 

Variabel Penghitungan 

1 Frans 

Simamarta 

(2015) 

Studi Kelayakan Investasi 

Pengadaan Peralatan 

PT.Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) Di Makassar 

Payback 

Period 

 

 

Net Present 

Value  

 

Lebih besar dari 

umur ekonomis 

(tidak layak) 

 

Negatif (tidak 

layak) 

 

2 Santoso (2008) Analisis Kelayakan Proyek 

(Investasi) Terhadap 

Penghasilan yang 

Diharapkan Pada PT.Sinar 

Waluyo 

Net Present 

Value  

 

Internal 

Rate of 

Return  

Positif (layak) 

 

 

Lebih besar dari 

rata-rata modal 

(layak) 

3 Nina Lutfiana 

(2016) 

Capital Budgeting Dalam 

Pengambilan Keputusan 

Investasi Aktiva Tetap pada 

PT.Jaya Kertas tahun 2010-

2014 

Payback 

Period 

 

 

Net Present 

Value 

Lebih kecil dari 

umur ekonomis 

(layak) 

 

Positif (layak) 

 

4 Kurniawan 

(2011) 

Analisi Capital Budgeting 

Sebagai Alat Pengambilan 

Keputusan Investasi Aktiva 

Tetap (mesin) pada 

PT.Pesona Remaja Malang 

Payback 

Period 

 

 

Net Present 

Value 

Lebih kecil dari 

umur ekonomis 

(layak) 

 

Positif (layak) 
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2.5  Kerangka Pemikiran 

Usulan investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-

sumber daya yang dinilai bisa memberikan keuntungan dimasa mendatang. 

Karakterisitik dasar dari suatu pengeluaran modal untuk usulan investasi (proyek) 

adalah bahwa usulan investasi tersebut umumnya memerlukan pengeluaran saat 

ini untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang. Manfaat ini bisa 

berwujud manfaat dalam bentuk uang, bisa juga tidak. 

Analisis (studi) awal mengenai kelayakan dari usulan investasi aktiva tetap perlu 

dilakukan sebelum memilih usulan investasi. Hal ini menjadi penting karena 

investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi 

perusahaan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Jangan sampai setelah 

terlanjur menginvestasikan dana yang cukup besar, ternyata usulan investasi 

tersebut tidak menguntungkan. Dalam perjalanannya, suatu perusahaan yang 

kompetitif harus selalu dapat memenuhi kebutuhan pasar dan target penjualan. 

Selain itu juga perusahaan harus menjalankan operasinya secara efektif dan 

efisien yang berujung pada tercapai nya laba maksimal. 

Sebuah perusahaan untuk memperoleh laba harus menjual produk sebanyak-

banyaknya sesuai kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang terbatas terkadang 

membuat suatu perusahaan  tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Untuk 

memenuhi target penjualan dan juga untuk bersaing dengan kompetitor lain, 

perusahaan perlu menjaga kualitas produknya, sehingga perusahaan perlu 

memperhatikan alat-alat produksi yang berupa aktiva tetap, terutama mesin, yang 

merupakan salah satu penunjang kegiatan operasional perusahaan. Dalam 
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penelitian ini, alternatif usulan investasi yang akan diteliti dibatasi pada investasi 

penambahan atau perbaikan aktiva. Usulan investasi dalam penelitian ini bersifat 

muttualy exclusive atau saling meniadakan, artinya jika usulan investasi perbaikan 

yang diterima maka otomatis usulan investasi penambahan ditolak, berlaku 

sebaiknya tergantung mana yang lebih menguntungkan.  

Guna mengetahui tingkat kelayakan dari usulan investasi yang dilakukan 

perusahaan, maka dapat digunakan beberapa alat analisis yang terdiri dari : 

1. Analisis Average Rate of Return (ARR) yaitu dengan mengukur besarnya 

keuntungan rata-rata yang diperoleh dari suatu investasi.  

2. Analisis Payback Period (PBP) yaitu mengukur periode yang diperlukan 

untuk menutup kembali pengeluaran sesuatu investasi dengan menggunakan 

aliran kas.  

3. Analisis Net Present Value (NPV) yaitu dengan menghitung selisih antara 

nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih dimasa yang akan datang dengan tingkat bunga yang relevan. 

4. Analisis Profitability Index (PI) menunjukkan perbandingan antara present 

value kas masuk dengan present value keluar.  

Setelah menggunakan alat analisis tersebut dipilihlah usulan investasi mana yang 

paling menguntungkan, apakah mengganti atau menambah kapasitas. 
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Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran penulisan seperti yang telah 

dijelaskan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis  Kelayakan Investasi Pada Aktiva 

Tetap  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode 

kuantitatif. Menurut Simamora (2000) penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian 

yang bertujuan untuk mendreskripsikan tentang fenomena sosial tertentu termasuk 

tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena secara terperinci.  

 

Penelitian deskriptif menurut Umar (2003) bersifat paparan ditujukan untuk 

mendreskripsikan masalah-masalahdalam penelitian.  

 

Menurut Sugiyono (2007) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data internal yaitu 

data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan atau data primer. 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak informan, data primer 

dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi langsung terhadap pemilik 

perusahaan, sehingga dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

Selanjutnya, berikut adalah penjelasan jenis-jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yang dilihat dari berbagai aspek yaitu: 

1. Pembagian Data Menurut Cara Memperolehnya 

Yang digunakan adalah data primer sebab data yang diterbitkan atau 

digunakan oleh organisasi, diperoleh dari data yang sudah ada dari pihak 

informan. 

2. Pembagian Data Menurut Sumbernya 

Data internal adalah data yang berasal dari dalam instansi. 

3. Pembagian Data Menurut Waktu Pengumpulannya 

Panel Data adalah data gabungan dari time series dan cross-section. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan produksi pakaian J’waistewear Store. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Dokumentasi 

Asal katanya dari dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Jadi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen-dokumen, peraturan-
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peraturan atau data laporan keuangan yang sudah ada diperusahaan yang 

mendukung penelitian. 

 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mengambil data dengan membaca dan memahami 

literatur, buku, karya ilmiah, yang berhubungan dengan masalah yang akan di 

teliti.Tujuannya untuk mendapatkan konsep-konsep teoritis mengenai 

masalah-masalah yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. 

 

3.  Observasi 

 

Teknik ini digunakan untuk mengamati serta meninjau lokasi-lokasi yang 

menjadi objek penelitian. Dalam teknik ini dilakukan serangkaian kegiatan 

pencatatan berbagai hasil pengamatan, gejala-gejala maupun gambaran-

gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. 

 

 

3.4  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi 

dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive sampling). 

 

Menurut Sugiyono (2012) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Penelitian yang dilakukan adalah mengetahui atau 

menguji layak tidaknya suatu investasi di dalam perusahaan dan efektif atau 

tidaknya suatu penggantian dan penambahan aktiva tetap di dalam perusahaan 

tersebut dengan melihat laporan keuangan per triwulan setiap tahunnya. 
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Lokasi penelitian bertempat di J’waistewear Store (toko produsen pakaian) yang 

beralamat di jalan Imam Bonjol Gg. Hi Djamaluddin No.31 Kelurahan 

Langkapura Kota Bandar Lampung dan tempat produksi J’Waistewear Store yang 

beralamat di Perumdam 2 Blok A6 No.17 Tanjung Senang Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.5  Definisi Konseptual  

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan suatu konsep yang dipilih 

dalam sebuah penelitian. Definisi konseptual merupakan pemikiran dari konsep 

yang digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan konsep-konsep tersebut. 

1. Capital Budgeting 

Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai dana  

perusahaan pada saat suatu perusahaan membuat keputusan investasi modal, 

berarti mengadakan pengeluaran sekarang dengan harapan akan memperoleh 

keuntungan dimasa yang akan datang.  

2. Average Rate of Return (X1)  

Metode yang digunakan untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan rata-

rata yang diperoleh dari suatu investasi. Perhitungan keuntungan menurut 

akuntansi, yaitu menghitung perbandingan antara tingkat keuntungan netto 

tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba 

tersebut. Keuntungan yang dipergunakan adalah keuntungan setelah pajak. 

Sebagai penyebutnya adalah total investasi atau rata-rata investasi.  
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3. Payback Period (X2)  

Suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu 

investasi dengan menggunakan aliran kas masuk netto (proceeds) yang 

diperoleh, untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk 

mengembalikan uang yang telah diinvestaikan dari aliran kas masuk 

(proceeds) tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi.  

4. Net Present Value (X3)  

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

sekarang dari aliran kas masuk bersih (proceeds) dengan nilai sekarang dari 

biaya pengeluaran suatu investasi (outlays). Net Present Value yaitu suatu 

perhitungan yang didasarkan atas selisih atas perhitungan PV (present value) 

penerimaan dengan present value pengeluaran. 

5. Profitability Index (X4) 

Menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas 

bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Profitability 

Index merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode 

NPV maka akan diterima pula jika dihitung menggunakan metode 

Profitability Index (PI). 

6. Kelayakan Investasi Aktiva Tetap (Y) 

Investasi pada perusahaan mengharapkan kelayakan pada perusahaan akan 

memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu yang 

cukup lama. Keputusan mengenai kelayakan investasi dalam aktiva tetap 

merupakan keputusan yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. 

Karena kelayakan suatu investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap 
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besarnya rentabilitas investasi (return of investment) dan aliran kas perusahaan 

untuk masa yang akan datang. Rentabilitas investasi itu sendiri merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu 

investasi.  Kelayakan investasi juga menyangkut soal dana yang besar dan 

untuk periode waktu yang lama . 

 

3.6 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang 

dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan (Sarwono, 2006). Dari 

pengertian tersebut definisi operasional dapat juga diartikan sebagai batasan 

pengertian tentang variabel yang diteliti yang didalamnya sudah mencerminkan 

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang 

bersangkutan. Dalam penelitian  ini penulis menggunakan enam variabel, lima 

variabel (X), yaitu Average Rate of Return, Payback Period, Net Present Value, 

Profitability Index dan satu variabel (Y), yaitu kelayakan investasi aktiva tetap 

yang dianalisis dengan menggunakan metode Capital Budgeting. 

Tabel 3.1 Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

No Jenis 

Variabel 

Definisi Skala Pengukuran 

1. Metode 

Average 

Rate of 

Return (X1) 

Besarnya keuntungan 

rata-rata yang 

diperoleh dari suatu 

investasi. 

Rasio 

 
 

2. Metode 

Payback 

Period (X2) 

Periode yang 

diperlukan untuk 

menutup kembali 

pengeluaran suatu 

investasi dengan 

menggunakan aliran 

kas. 

Rasio 
 X 100 
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No Jenis 

Variabel 

Definisi Skala Pengukuran 

3. Metode Net 

Present 

Value(X3) 

Selisih antara nilai 

sekarang investasi 

dengan nilai 

sekarang 

penerimaan-

penerimaan kas 

bersih di masa yang 

akan datang dengan 

tingkat bunga. 

 

 

Rasio 

 
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). 

4. Metode  

Profitabilit

y Index (X4) 

Perbandingan antara 

nilai-nilai sekarang 

kas masuk dengan 

nilai sekarang kas 

luar. 

Rasio  

 
 

Metode ini dipengaruhi oleh : 

1. Total present value kas 

masuk 

2. Investasi. 

5 Kelayakan 

Investasi 

Aktiva 

Tetap (Y) 

Kelayakan investasi 

aktiva tetap 

merupakan 

keputusan yang 

sangat menentukan 

keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Kelayakan investasi 

ini berpengaruh 

langsung terhadap 

besarnya rentabilitas 

investasi dan aliran 

kas perusahaan di 

masa yang akan 

datang. 

 Capital Budgeting 

 Sumber: Data diolah, 2016 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.7.1 Analisis Least Square (LS) 

Trend jangka panjang dari berbagai data bisnis seperti penjulan dan biaya-biaya 

dapat diperkirakan dengan metode garis lurus. Ada perbedaan antara penjualan 

sebenarnya dengan penjualan menurut proyeksi garis trend atau disebut deviasi    

 

Y – Ŷ. Semakin kecil deviasi yang dihasilkan oleh suatu trend linier, maka 

semakin baik (representative) trend linier tersebut. Analisis Least Square (LS) 

merupakan metode menghitung persamaan trend linear yang menghasilkan 

deviasi kuadrat yang terkecil. (Atmaja, 2009). 

 

Analisis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
  

                   

 

 

 

 

Keterangan : 

Y      =   Nilai proyeksi variabel Ŷ untuk suatu nilai X, dalam hal ini  adalah  

    ramalan penjualan produk dan biaya perusahaan. 

a       =   Konstanta, nilai Y seandainya x = 0 (nol). 

b       =   Slope, menunjukkan  berapa satuan Y akan berubah seandainya X  

    berubah 1 satuan. 

Y    =  Jumlah penjualan/biaya aktual. 

Y = a + bx 

a =   Y 

          n 

b =  XY  

       X
2 
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n        =  Jumlah tahun dalam data. 

XY =   Jumlah perkalian variabel X dan Y. 

X
2
   =   Jumlah kuadrat dari variabel X. 

X       =   Variabel waktu, untuk menyingkatnya tidak dinyatakan dalam tahun 

tetapi dalam tahun tetapi dalam satuan angka sederhana yang disebut angka kode 

atau koding. Metode pembuatan koding disebut Coded Method. 

 

 

3.7.2 Penyusutan (Depresiasi) Aktiva Tetap 

Metode perhitungan penyusutan (Depresiasi) aktiva tetap yang digunakan adalah 

Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Years Digit Method). Karena pada 

awal tahun permulaan aktiva tetap akan memberikan kemampuan (kapasitas) yang 

besar dan akan menurun pada periode berikutnya, sehingga wajar ketika beban 

depresiasi pada awal periode di nilai lebih besar kemudian menurun pada periode 

berikutnya. 

 

Menurut Syamsuddin (1995) dirumuskan menjadi: 

Jika n = Umur ekonomis. 

S = Jumlah Keseluruhan Umur Ekonomis. 

Maka, Depresiasi Tahun 1 = n/S x depreciable value 

Depresiasi Tahun 2 = (n-1)/S x depreciable value  

Dan seterusnya sampai umur ekonomis. 
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3.7.3 Analisis Cash Flow 

Menghitung cash flow/proceeds  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

3.7.4 Analisis Penilaian investasi 

a. Metode Average Rate of  Return (ARR) 

Metode yang mengukur besarnya keuntungan rata-rata yang diperoleh dari 

suatu investasi. Kriteria keputusan dengan menggunakan Metode ARR adalah 

dengan   menerima usulan proyek jika perhitungan ARR lebih besar daripada 

nilai minimal tingkat pengembalian bunga yang diterima oleh investor dan 

berlaku sebaliknya. 

  

 

b. Metode Payback Period  (PBP) 

Mengukur periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu 

investasi dengan menggunakan aliran kas.Berdasarkan metode PBP, suatu 

proyek dianggap layak apabila pengembalian modalnya lebih cepat atau 

pendek dari umur ekonomis investasi tersebut, sedangkan jika lebih panjang 

dari umur ekonomis maka proyek tersebut ditolak. 

   

 

Proceeds = Laba Bersih Setelah Pajak + Depresiasi 
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c. Metode  Net Present Value 

Menghitung selisih antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih 

dimasa yang akan datang dengan tingkat bunga yang relevan. 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 remcana 

investasi tersebut tidak layak diterima atau ditolak. 

   

d. Metode Profitability Index (PI) 

Membandingkan antara present value kas keluar. Berdasarkan metode PI, 

pengambilan keputusan apakah suatu usulan proyek investasi diterima atau 

ditolak adalah dengan membandingkan nilai perhitungan PI tersebut dengan 

angka 1 (satu). Apabila PI > 1, maka rencana investasi layak diterima. 

Sebaliknya jika PI <1, maka rencana investasi tersebut tidak layak diterima 

atau ditolak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek keuangan dengan menggunakan 

metode penilaian investasi diketahui bahwa usulan investasi penggantian 

mesin J’Waistewear Store tidak layak untuk dilaksanakan karena mesin yang 

sudah ada di J’Waistewear Store masih dapat digunakan. 

 

2. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap aspek keuangan dengan menggunakan 

metode penilaian investasi diketahui bahwa usulan investasi penambahan 

mesin J’Waistewear Store lebih layak  untuk dilaksanakan karena mesin yang 

sudah ada di J’Waistewear Store masih dapat digunakan dan memerlukan 

penambahan mesin yang baru. 

 

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek pasar dan pemasaran yang ditinjau 

dari proyeksi penjualan menggunakan metode Least Square dengan 

persamaan garis trend linear, maka dapat disimpulkan bahwa usulan investasi 

penambahan mesin tersebut layak untuk dilaksanakan karena proyeksi 

penjualan J’Waistewear Store mengalami peningkatan disetiap tahunnya. 
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5.2 Saran 

Setelah diuraikan beberapa kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dikemukakan 

beberapa saran yang berhubungan dengan investasi aktiva tetap yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan 

datang. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Keputusan mengenai investasi dalam aktiva tetap merupakan keputusan 

yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan, karena keputusan 

mengenai investasi berkaitan dengan dana yang besar dan waktu yang 

relatif lama. 

 

b. Perusahaan dalam menginvestasikan dananya pada suatu usulan investasi 

perlu menganlisis apakah usulan investasi tersebut benar-benar layak atau 

tidak untuk dilaksanakan, karena dengan begitu risiko ketugian yang akan 

diderita oleh perusahaan akan semakin kecil. 

 

c. Hasil perhitungan analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa kedua 

usulan investasi pada J’Waistewear Store (penggantian dan penambahan 

mesin) mendatangkan keuntungan, usulan investasi penambahan mesin 

yang diterima dan layak untuk dilaksanakan karena lebih efektif  dari 

usulan investasi penggantian mesin. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan kelayakan usulan investasi aktiva tetap hendaknya memperhatikan 

aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kelayakan usulan investasi tersebut, 
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sehingga hasil yang diperoleh nantinya benar-benar valid, usulan investasi 

tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan tidak menimbulkan 

dampak yang negatif terhadap perusahaan yang akan melakukan usulan 

investasi tersebut. 
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