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1.1 Analisis Kelayakan 

Studi kelayakan pada hakikatnya adalah metode penjajakan dari suatu gagasan usaha tentang 

kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan. Studi kelayakan atau  feasibility 

study sering dipandang sebagai suatu perkerjaan yang sulit dan rumit, karena selalu diasosiasikan dengan 

proyek-proyek besar yang dikelola oleh ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu serta menggunakan metodologi 

atau teknik-teknik yang kompleks. Akan tetapi, anggapan ini tidaklah benar jika studi kelayakan hanya 

memonopoli perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek raksasa, karena setiap rencana usaha seharusnya 

melaksanakan studi kelayakan. (Nitisemito dan Burhan, 2004). 

1.2 Investasi 

Investasi Investasi bisa diartikan sebagai pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha 

misalnya pembelian mesin. Haming dan Basalamah (2010 : 6) menyatakan bahwa 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 di masa yang akan datang, selama 

dua tahun atau lebih. 

1.3 Kelayakan Investasi 

Kelayakan Investasi Horngren (2001:204) memberikan definisi tentang kelayakan investasi, 

menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan penanaman investasi jangka panjang sesuai dengan 

perencanaan. Menurut Kasmir dan Jakfar (2015:7) : Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara 

mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan 

manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Layak disini diartikan juga 

akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalakannya, tetapi juga bagi investor, 

kreditur, pemerintah, dan masyarakat luas. Setiap perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan 

menyangkut operasionalnya selalu mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dapat 

disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaan itu sendiri, maka diperlukan suatu perencanaan yang 

berlandaskan modal serta anggaran. Investasi pada perusahaan mengharapkan kelayakan pada perusahaan 

akan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

1.4 Kriteria Penilaian Investasi 

a. Payback Period  

Menurut Riyanto (2001:125) payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat 

menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto (net 

cash flows). 

 

b. Net Present Value  

Riyanto (2001:128) mengemukakan bahwa Net Present Value adalah metode yang menghitung 

selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaanpenerimaan kas bersih 

di masa yang akan datang.  



 

c. Profitability Index  

Menurut Sutrisno (2009 : 128) Profitability Index yaitu untuk menghitung perbandingan antara 

present value dan penerimaan dengan present value dari investasi.  

 

d. Internal of return (IRR)  

Menurut Sutrisno (2009 : 127) Internal Rate of Return (IRR) adalah metode yang menghitung 

tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang.  

 

e. Aktiva Tetap  

Rudianto (2008:274) berpendapat : Untuk memperoleh aktiva tetap, perusahaan harus 

mengeluarkan sejumlah uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri 

sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam faktur, tetapi juga untuk beban pengiriman, 

pemasangan, perantara, balik nama, dan sebagainya.  

 

 

f. Metode Depresiasi Aktiva Tetap  

Menurut Rudianto (2008:276) salah satu metode perhitungan depresiasi adalah sebagai berikut 

: Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Adalah suatu metode penghitungan depresiasi 

aktiva tetap, dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban 

depresiasi dihitung dengan cara berikut ini: Depresiasi = Harga perolehan – Nilai Sisa Taksiran 

Umur Ekonomis aktiva 

 

1.5  Pengambilan Keputusan investasi 

Suatu pengambilan keputusan hampir selalu menggunakan berbagai cara pendekatan  

untuk menentukan alternatif- alternatif yang tersedia. Seperti halnya dalam mengambil keputusan 

pada bidang lain keputusan investasi harus melalui alternatif yang dapat dijabarkan sehingga 

didapat alternatif keputusan investasi yang tepat. Langkah-langkah  yang harus dilalui secara umum 

hampir sama dimulai dari ketidakpuasan terhadap suatu hal dan butuhnya pengakuan terhadap 

suatu kebutuhan. Berbagai cara diperhitungkan bila kita dihadapkan dalam menilai suatu investasi, 

diperlukan alternatif terutama hal yang berpengaruhi seperti halnya finasial yang akan dievaluasi. 

langkah analisis untuk mengetahui apakah suatu investasi tersebut layak untuk dilaksanakan pada 

permasalahan ekonomi teknik. 

 

1.6 Langkah Pengambilan Keputusan 

Apabila dihadapkan dengan pengambilan keputusan kita dihadapkan dengan kriteria baik 

kriteria  kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan investasi hal ini merupakan suatu 

langkah dalam menentukan sikap keadaan disetiap perusahaan, yang mempunyai peranan penting 

tentunya kebijakan akan sangat berdampak pada keberlangsungan dari proses yang dilakukan 

sehingga banyak faktor yang sangat kompleks  untuk mengambil suatu keputusan dan mempunyai 



tahap- tahap Prosedur-prosedur dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut Penentuan 

alternatif- alternatif memiliki beberapa sifat. 

1. Mendifinisikan alternatif 

Merupakan tahap awal yang sangat menentukan pertimbangan keputusan dapat diarahkan ke yang 

optimal atau tidak. ada beberapa jenis alternatif antara lain : 

a. Bersifat indenpenden. 

Sifat ini merupakan alternatif yang bisa diambil secara tunggal atau tidak bergantung dengan 

alternatif lainnya.  

b. Bersifat mutually exclusive 

 merupakan sifat alternatif yang membuat suatu alternatif terntu sebagai perbandingan alternatif 

lain.  

c. Bersifat tergantung (contigen). 

Sifat conditional merupakan sifat alternatif yang bergantung pada keadaan tertentu 

 

2. Menentukan horizon perencanaan 

Untuk membandingkan berbagai alternatif investasi membutuhkan suatu periode studi. Horizon 

menggambarkan aliran kas sejauh mana akan dianalisis. menjadi bingkai untuk mebandingkan 

alternatif secara realistis pada periode waktu estimasi yang cukup akurat. 

 

3. Menetapkan MARR (Minimum Attractive Rate of Return) 

Patokan dasar dalam menetapkan alternatif dinamakan 

MARR(Minimum Attractive Rate of Return) ini adalah nilai minimal dari tingkat yang bisa diterima 

oleh investor.untuk menetapkan MARR bersifat subjektif Setiap perusahaan mempunyai nilai 

tersendiri untuk standar MARR sebagai bahan untuk mempertingkan keputusan investasi yang akan 

dilakukan,terlepas dari itu nilai MARR harus lebih tinggi dari Cost of Capital.Banyak hal yang 

mempengaruhi besarnya nilai MARR diantaranya ketersediaan modal ,kondisi bisnis, tingkat inflasi, 

ketersediaan investasi, biaya modal (cost of capital), peraturan pajak, peraturan pemerintah, tingkat 

keberanian menanggung resiko/ketidak pasrian yang dihadapi dan hal yang lain. Hubungan MARR 

sebelum dan sesudah pajak dinyatakan sebagai berikut: 

MARR( sebelum pajak) = 
𝑀𝐴𝑅𝑅(𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘)

1−𝑡
 

Keterangan: 

t = Pajak kombinasi 

 

Hubungan MARR dengan biaya modal (cost of capital) dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑖𝑐 = 𝑟𝑑𝑖𝑑 + (1 − 𝑟𝑑)𝑖𝑒 

Keterangan: 

ic  = ongkos biaya 

(1-rd) = rasio antar modal dengan modal keseluruhan 

id  = tingkat pengembalian pada modal dari pinjaman 

ie = tingkat pengembalian modal yang dibutuhkan pada   modal sendiri 



 

 

 

 

 

4. Membandingkan Alternatif- Alternatif Investasi 

Membandingkan alternatif  yang digunakan untuk memberikan pengukuran hasil efektivitas suatu 

alternatif investasi. Adapun metode yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Metode Payback Period 

Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat waktu yang diperlukan agar dana yang 

tertanam dalam suatu investasi dapat kembali seluruhnya, dengan aliran kas sehingga. satuan hasilnya 

bukan prosentase melainkan satuan waktu, seperti tahun, Payback method bukan merupakan pengukur 

tingkat keuntungan (profitability) suatu investasi. Dengan kata lain payback period merupakan suatu 

periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran 

kas. 

Apabila periode payback ini waktunya lebih pendek daripada yang disyaratkan, maka investasi 

tersebut menguntungkan sedangkan kalau lebih lama usulan dari investasi tersebut ditolak. Karena metode 

ini mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali, maka dasar yang dipergunakan adalah aliran kas, 

bukan laba. Metode payback period ini sangat sederhana. dan mudah dalam perhitungan, sehingga banyak 

dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan. rumus yang digunakan untuk menghitung payback period 

dengan deret seragam menurut Pujawan (2019) adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

N’: periode pengembalian 

P  : biaya awal 

At : arus kas bersih atau net cashflow 

jika menggunakan N’ dengan mengabaikan nilai waktu atau mengasumsikan bahwa i = 0 % maka rumus 

yang digunakan untuk menhitng Payback period sebagai berikut: 

0 = −𝑃 + ∑ 𝐴𝑡

𝑁1

𝑡=1

 

Keterangan: 

At = aliran kas pada periode t 

N’ = periode pengambilan 

Menurut Umar (2001:198) untuk mengetahui apakah rencana investasi tersebut layak atau tidak, diperlukan 

suatu ukuran/kriteria tertentu. Rencana investasi menggunakan metode payback period dapat dikatakan 

layak jika 

N’ 

𝑃

𝐴𝑡
 

 

 

 = 

 



a) Payback period waktunya lebih pendek dari maximum payback period-nya maka investasi dapat 

diterima 

b) Payback period  

waktunya lebih panjang dari maximum payback period-nya maka investasi tidak dapat diterima 

Metode payback period tidak memperhatikan konsep nilai waktu uang dan juga tidak 

memperhatikan aliran kas masuk setelah payback. Sehingga metode ini digunakan sebagai pendukung 

metode yang lain akan tetapi metode ini mernpunyai kelemahan-kelemahan antara lain yaitu : 

a).Metode ini mengabaikan penerimaan investasi yang diperoleh  sesudah payback period tercapai. 

2. Metode ini mengabaikan time value of money (nilai waktu uang). 

 

b. Metode Profitability Index (PI)  

Menurut (Kasmir dan Jakfar, 2007) profitability index adalah rasio yang berasal dari jumlah nilai 

yang sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. 

Metode profitability index pada dasarnya menghitung perbandingan antara nilai sekarang dari penerimaan 

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

Rumus untuk mencari profitability index sebagai berikut: 

 

PI =
∑ PV Kas Bersih

∑ PV Investasi
 x 100 % 

 

Kriteria penilaian menggunakan metode profitability index untuk menentukan suatu investasi 

adalah sebagai berikut: 

 

i) Jika profitability index > dari 1 maka investasi akan diterima  

ii) Jika profitability index < dari 1 maka investasi akan ditolak  

Contoh perhitungan Profitabilty Index dari buku Studi Kelayakan Bisnis kasmir dan Jakfar 

(2017:109) adalah sebagai berikut: 

 

PI = 
∑ PV Kas Bersih

∑ PV Investasi
 x 100% 

 

PI = 
6.008.600.000 

6.008.600.000 
 

     = 1,2 

Dari perhitungan diatas didapat Profibality Index lebih besar dari pada 1, itu berarti untuk usulan investasi 

dapat diterima karena telah memenuhi kriteria. 

 

c. Metode Internal rate of return (IRR) 

Metode IRR digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus 

kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal (Umar 

2001:196). Metode Internal of Return ini yang dicari adalah bunga pada saat Net Present Value sama 

dengan nol. Metode IRR informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam 

mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen (%) periode waktu (Giatman,2007:91). IRR 



juga dapat dijadikan sebagai alat ukur kemampuan rencana suatu investasi atau proyek untuk 

mengembalikan bunga pinjaman (Rahmat, Sujaya, dan Zulfikar Noormansyah, 2017). Seberapa besar 

kemampuan cash flow untuk mengembalikan modal dan seberapa besar kewajiban yang harus dipenuhi. 

Kemampuan itulah yang disebut dengan IRR.Sedangkan Minimum Atractive Rate of Return atau biasa 

disebut dengan MARR adalah kewajibanya. 

Nilai dari MARR biasanya ditetapkan secara subjektif melalui suatu pertimbangan tertentu dari 

investasi. Dimana ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari investasi tersebut. Pertimbangan yang 

dimaksud sebagai berikut:  

a) Suku bunga investasi (i) 

b) Biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi (Cc) 

c) Faktor risiko investasi (α) 

Dengan demikian, MARR = i + Cc + ± jika Cc dan ± tidak ada atau nol, maka MARR = i (suku 

bunga), sehingga MARR ≥ i  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2017:105). Ada dua acara untuk mencari Internal Rate of  Return, cara 

pertama di formulasikan dengan rumus sebagai berikut: 

 

IRR = 𝑖1 + 
𝑁𝑉𝑃 1

𝑁𝑉𝑃1−𝑁𝑉𝑃2
 x (𝑖2-𝑖1) 

 Dimana:  

i1 = tingkat bunga 1  

i2 = tingkat bunga 2  

NPV1 =  net present value 1  

NPV2 = net present value 2 

Untuk cara yang kedua dengan menggunakan rumus atau formulasi sebagai berikut: 

 IRR = P1 – C1 x 
𝑝2−𝑝1

𝑐2−𝑐1
 

 Dimana:  

P1 = tingkat bunga 1  

P2 = tingkat bunga 2  

C1 = NPV 1  

C2 = NPV 2 

Kriteria penilaian menggunakan metode Internal Rate of Return untuk menentukan suatu rencana 

investasi (Kasmir dan Jakfar, 2017:108) yaitu:  

i) Internal Rate of Return > bunga pinjaman, maka rencana investasi diterima  

ii) Internal Rate of Return < bunga pinjaman, maka rencana investasi ditolak  

Ada beberapa kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan metode Internal Rate of Return 

diantaranya adalah:  

i) Rate of Return yang sebenarnya akan mudah diperoleh.  

ii) Dapat menghindari pemilihan Rate of Return minimum yang diinginkan.  

iii) Beban yang dimiliki untuk menginvestasikan kembali seperti yang ada pada metode NPV tidak 

ada.  



Contoh penelitian terdahulu tentang perhitungan Internal Rate of Return dari Prihastono and Hayati 

(2015)  bisa dilihat di Tabel 2.1 antara lain sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2. 1 Perhitungan Contoh NVP dengan nilai i= 50% 

Tahun i = 

50% 

Benefit Cost PW Benefit PW Cost 

2015 - - 220.000.000  220.000.000 

2016 0,6667 127.831.900 - 85.225.527 - 

2017 0,4444 129.126.600 - 57.383.861 - 

2018 0,2963 130.421.200 - 38.643.801 - 

2019 0,1975 131.715.800 - 26.013.817 - 

2020 0,1317 133.010.400 - 17.517.469 - 

Total 224.784.528 -

220.000.000 

Total Present Worth Benefit  Rp 224.784.528 

Total Present Worth Cost  -Rp 220.000.000 

Net Present Worth            +Rp 4.784.528 

Tabel 2. 2 Contoh Perhitungan NVP dengan i= 53% 

Tahun i = 

53% 

Benefit Cost PW Benefit PW Cost 

2007 - - 220.000.000  220.000.000 

2008 0,6536 127.831.900 - 83.550.930 - 

2009 0,4272 129.126.600 - 55.162.884 - 

2010 0,2792  

 

130.421.200 - 36.413.599 - 



Tahun i = 

53% 

Benefit Cost PW Benefit PW Cost 

2011 0,1825 131.715.800 - 24.038.133 - 

2012 0,1193  133.010.400 - 15.868.141  - 

Total 215.033.687 -

220.000.000 

 

Total Present Worth Benefit  Rp 215.033.687 

Total Present Worth Cost  -Rp 220.000.000 

Net Present Worth   -Rp 4.966.313 

Berdasarkan perhitungan NPV diatas diketahui bahwa internal rate of return terletak diantara 50% 

sampai dengan 53%. Maka dapat dilakukan perhitungan dengan rumus: 

i = P1 – C1 = (
𝑃2−𝑃1

𝐶2−𝐶1
) 

i = 50% – Rp 4.784.528 = (
53%−50%

−4.966.312−4.784.528
) 

  = 50%+ 1,47% 

 = 51,47% 

Hasil dari analisa perhitungan diatas didapatkan hasil IRR 51,47%. Dengan demikian hasil tersebut 

diatas tingkat suku bunga yang ditentukan yaitu 7,50%. Maka sesuia kriteria penilaian IRR investasi dapat 

diterima. 

d. Depresiasi 

Menurut Pujawan (2019:193) depresiasi adalah penyusutan atau penurunan dari suatu nilai aset 

dikarenakan adanya waktu pemakaian. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresiasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Kerusakan akibat pemakaian dari suatu alat atau properti. 

2. Kebutuhan produksi atau jasa yang terbaru dan lebih besar. 

3. Penurunan jumlah produksi atau jasa. 

4. Properti atau aset tersebut sudah usang dikarenakan semakin maju   perkembangan jaman. 

5. Penemuan fasilitas yang lebih memadai dari segi keselamatan maupun tingkat efisiensi. 

 

Besarnya tingkat depresiasi tahunan yang dikenakan pada suatu aset dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya yaitu: biaya investasi, tanggal pemakaian awal, estimasi masa pakai, nilai sisa yang sudah 



ditetapkan, dan metode depresiasi yang telah digunakan. Tidak semua jenis aset bisa untuk didepresiasi. 

Ada syarat yang harus terpenuhi agar suatu aset bisa di depresiasi, syarat tersebut yaitu: 

1. Digunakan untuk keperluan bisnis 

2. Umur ekonomis bisa dihitung 

3. Umur ekonomis lebih dari satu tahun 20 

4. Sesuatu yang menjadi usang atau nilai ekonomis menurun karena sebab-sebab alamiah. 

Metode Depresiasi Garis Lurus (Straight Line) 

Metode depresiasi garis lurus pada dasarnya diasumsikan bahwa berkurangnya nilai suatu aset 

secara linier maupun proporsional terhadap waktu atau umur dari suatu aset tersebut (Pujawan, 2019:196). 

Metode ini banyak dipakai karena perhitunganya cukup sederhana. Untuk mengetahui besar depresiasi 

tiap tahun dengan metode SL dihitung dengan rumus: 

 Dt = 
𝑃−𝑆

𝑁
 

 Dimana: 

  Dt = besar depresiasi pada tahun ke-t 

P  = biaya awal dari aset 

S  = nilai sisa dari aset tersebut 

N  = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dalam tahun 

Contoh penelitian terdahulu mengenai metode depresiasi garis lurus dari Pujawan (2019:197) bisa 

dilihat sebagai berikut. 

Sebuah perusahaan membeli suatu alat transportasi dengan harga Rp 38.000.000 serta biaya 

pengiriman besarnya Rp 1.000.0000. Masa pakai ekonomis dari alat ini adalah 6 tahun dengan perkiraan 

nilai sisa sebesar Rp 3.000.000. Selesaikan dengan metode depresiasi garis lurus. 

i. Nilai awal dari alat tersebut adalah Rp 38.000.000 + Rp 1.000.000 Rp39.000.000 

ii. Besarnya depreisasi tiap tahun  

Dt = 
𝑃−𝑆

𝑁
 

     = 
𝑅𝑝39.000.000−𝑅𝑝 3,000,000

6
 

     = Rp. 6.000.0000 

 

e. Metode Net Present value (NVP) 

Metode ini menghitung nilai bersih (netto) pada waktu sekarang. NVP pada dasarnya memindahkan 

cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi waktu (t=0) atau kondisi present dengan konsep 

ekuivalensi. Suatu cash flow investasi tak selalu lengkap bisa hanya didapat dari nalai benefitnya cash flow 

ynag benefit saja disebut dengan present worth of benefit (PWB ), sedangkan perhitungan hanya cash-out 

disebut dengan Present worth of cost  (PWC). Sementara NVP didapat dari PWB-PWC. Untuk menapat 

nilai PWB, PWC dan NPV menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑊𝐵

=  ∑ 𝐶𝑏𝑡(𝐹𝐵𝑃)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

𝑃𝑊𝐵 =  ∑ 𝐶𝑐𝑡(𝐹𝐵𝑃)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

𝑃𝑊𝐵 =  ∑ 𝐶𝑓𝑡(𝐹𝐵𝑃)𝑡

𝑛

𝑡=0

 



 

NPV= PWB – PWC 

Keterangan: 

Cb = Aliaran kas bersih 

Cc = cash flow cost 

Cf = cash flow utuh (benefit + cost) 

FPB = faktor bunga present 

t = periode waktu 

n= umur investasi  

Menurut Giatman (2017:71) dengan menggunakan metode Net Present Value untuk mengetahui 

suatu investasi layak ekonomis atau tidak, dibutuhkan ukuran atau kriteria penilaian sebagai berikut: 

i.   Jika NPV   > 0 artinya investasi akan menguntungkan/layak (feasible) 

ii. Jika NPV < 0 artinya investasi tidak menguntungkan/tidak layak (unfeasible) 

Layak atau tidak suatu investasi belum keputusan terakhir dari suatu rencana investasi. Ada 

beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Dengan menggunakan metode 

NPV ada beberapa kelebihan yang dimiliki metode ini yaitu: 

i) Sangat mudah diterapkan dikarenakan tidak menggunakan trial and error. 

ii) Dapat disesuaikan dengan resiko dengan cara menggunakan tingkat bunga yang berbeda-beda 

untuk tahun berikutnya. 

iii) Tingkat bunga sesungguhnya juga diperhitungkan 

Menurut Ristono dan Puryani (2011:96) langkah pembuatan NPV adalah sebagai berikut: 

i)   Pilih i sesuai dengan yang kita inginkan. 

ii) Gunakan formula atau rumus yang sesuai untuk membuat setiap keuntungan dan biaya yang ada 

di waktu yang di depan (future) menjadi waktu sekarang (present). 

iii) Pilihlah alternatif tersebut apabila memiliki nilai NPV (selisih PW   benefit dengan PW 

pengeluaran) lebih besar dari angka 0. 

Contoh penelitian terdahulu tentang perhitungan Net Present Value dari Putra, Usman, dan 

Rusmiland (2017) bisa dilihat di Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2. 3 Contoh Perhitungan NPV 

Tahun EAIT Discount Factor (13%) PV Kas Bersih 

0 170.000.000 -  

1 93.600.000 0,885 82.831.858 

2 93.600.000 1,668 156.134.388 

3 93.600.000 2,361 221.003.883 

4 93.600.000 2,974  278.410.516 

5 93.600.000 3,517 329.212.846  

PV 468.000.000  1.067.593.492  

 

Sumber Olah data 



NPV = Total PV Kas Bersih – Total PV Investasi 

       = Rp 1.067.593.492 – 170.000.000 

= Rp 897.593.492  

Net Present Value positif atau lebih besar dari nol. Dengan kriteria Net Present Value investasi itu 

berarti untuk usulan investasi dapat diterima. 

 

 

f. Analisis Sensivitas  

Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh akibat dari parameter investasi 

yang sudah ditentukan sebelumnya boleh dirubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur 

investasi sehingga terjadinya perubahan tersebut dapat mempengaruhi hasil yang signifikan untuk keputusan 

yang sudah diambil (Giatman, 2007:129). Batasan nilai perubahan atau bisa disebut sebagai fluktuasi dapat 

mengubah kembali keputusan sebelumnya disebut sebagai tingkat sensivitas dari suatu parameter yang di uji. 

Maka dari itu, dengan mengetahui nilai sensivitas dari masing-masing parameter dari sebuah investasi 

dimungkinkan dilakukanya tindakan antisipatif dilapangan dengan tepat. Parameter suatu investasi yang 

memerlukan adanya analisis sensivitas adalah: 

1. Investasi 

2. Aliran kas/Pendapatan 

3. Biaya/Pengeluaran 

4. Suku Bunga (i) 

Umumnya analisis sensivitas mengandung berbagai asumsi bahwa hanya satu parameter saja yang berubah 

(variabel), sedangkan parameter lainya diasumsikan 1 tetap di satu persamaan analisis. Untuk mengetahui 

sensivitas parameter yang lain, maka diperlukan persamaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. 

Apabila analisis sensivitas terdapat dua atau lebih parameter, dan terdapat dua atau lebih variabel yang 

mempengaruhi, dapat diselesaikan dengan metode persamaan dinamis, jika parameter yang ada dalam 

bentuk variabel satu demi satu dengan adanya asumsi parameter yang bersifat konstan, dapat diselesaikan 

dengan metode persamaan sederhana biasa saja. Ada dua perspektif mengenai analisis sensivitas yang dapat 

ditinjau sebagai berikut. 

i. Sensivitas terhadap dirinya sendiri,merupakan sensivitas ketika kondisi break even point (titik 

pulang pokok), yaitu pada saat NPV = 0 atau AE = 0,Atau Σ𝐶𝐹𝑡𝑛𝑡=0 (Faktor bunga) t = 0 

ii.  Sensivitas terhadap alternatif lain, biasanya ditemukan apabila terdapat n alternatif yang harus 

dipilih salah satu untuk dilakukan analisis. 

g. Return on Investment (ROI) 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2017:142) Return on Invesment adalah rasio hasil(return) terhadap jumlah 

aktiva yang digunakan perusahaan untuk mengukur efisiensi manajemen. ROI menunjukkan produktivitas 

dari seluruh dana yang ada diperusahaan baik yang berasal dari modal pinjaman maupun dari modal sendiri. 

Untuk mencari nilai return on investmen menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

ROI= 
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 x 100% 

Ada beberapa kriteria penilaian untuk return on investmen adalah sebagai berikut:  



 i. Apabila nilai ROI semakin besar, maka investasi efisien 

 ii. Apabila nilai ROI semakin kecil, maka investasi tidak efisien  

Contoh penelitian terdahulu mengenai Return on Investmen dari Widya, Sidiq, dan Ilal (2017) bisa 

dilihat sebagai berikut. 

 

ROI = 
Net Profit After Tax 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑥 100% 

 

ROI = 
193.285.000 

330.000.000
 𝑥 100% 

 

ROI = 58,57% atau 58,6% 

Berdasarkan perhitungan hasil ROI sangat besar, sehingga penggunaan modal investasi digunakan 

secara efisien, dan perusahaan dapat mengembalikan investasi dengan cepat. 

 

1.6.1 Suku Bunga 

Suku bunga adalah pemberian dari jasa atas pinjaman atau harga dari pemakaian  uang yang 

digunakan. Itu berarti  bunga itu dapat dikatakan kompensasi yang diberikan dari sang pengguna 

modal  uang kepada pemberi pinjaman atas ketersediaannya meminjamkan uang atau nilai selisih 

dari jumlah uang diawal dan diakhir periode dalam mentukkan bunga. Menuut ANZI  Z94.-1972 

(American Standart For Industrial Engineering Terminology For Enginering Economy) adalah 

rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu. Secara matematis 

rumus yang digunakan. 

Tingkat bunga = (Bunga yang dinyatakan per unit waktu)/Induk x 100% 

Istilah dan simbol yang sering digunakan dalam faktor yang dicantumkan pada tabel bunga 

antara lain sebagai berikut: 

i = suku bunga setiap periode 

n = jumlah periode  

P = jumlah uang pada periode sekarang 

F = jumlah uang yang pada peride n 

A = jumlah uang dari transaksi dengan nilai yang seragam atau sama untuk setip periode 

G = Gradien 

 

1.6.2 Aspek Keuangan 

Ini aspek keuangan adalah merupakan suatu aspek yang sangat menentukan berjalannya invetasi yang 

akan dilakukan. Karena aspek keuangan dapat menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan 

manfaat yang diharapkan, dengan cara membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti 

ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan 

dalam waktu yang telah ditentukan, serta dapat menilai apakah investasi tersebut berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Aspek keuangan juga dapat dikatakan sebagai dasar terlaksana atau tidaknya suatu 

investasi yang diinginkan. Maka dari itu dalam menilai investasi harus benar-benar memperhatikan dana 

yang tersedia apakah dapat digunakan secara maksimal demi mencapai tujuan dari perusahaan. Dalam 

aspek keuangan ini juga membicarakan bagaimana memperkirakan kebutuhan dana yang digunakan untuk 

aktiva tetap maupun untuk modal kerja. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai 

perusahaan secara keseluruhan (Kasmir, 2003). 



1.6.3 Aspek Teknis 

Aspek teknis merupakan aspek yang berhubungan dengan teknis dan pengoperasian usaha setelah 

fisik/bangunan usaha tersebut dibangun (Kamaluddin, 2004). Aspek teknis tergantung pada jenis industri 

yang dilakukan. Pada industri manufaktur akan melibatkan kapasitas produksi, jenis teknologi, serta jumlah 

mesin dan alat yang akan digunakan (Umar, 2008). Adapun tahapan dalan aspek teknis adalah sebagai 

berikut:  

 

1)  Menetukan lokasi Usaha  

Menurut Jumingan (2009), faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi usaha 

adalah letak pasar yang dekat dengan calon customer, dekat dengan sumber bahan baku, fasilitias angkutan 

atau distribusi, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, serta ketersediaan air, listrik, dan jaringan.  

 

2)  Kebutuhan Alat  

Alat merupakan suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, berupa perkakas, perabot 

yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Kebutuhan alat dapat 

diketahui dengan mengetahui rasio antara kapasitas produksi per hari dengan kapasitas mesin per hari. 

Dalam melakukan pemilihan teknologi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Ketepatan teknologi  

b. Keberhasilan teknologi  

c. Pertimbangan teknologi lanjutan  

d. Biaya perawatan maintenance  

e. Kemampuan tenaga kerja dan pengembangannya  

f. Kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 

 

1.7 Analisa BOM 

Bill Of material adalah data yang berisi tentang struktur produk yang detail komponen – komponen 

sub assembling (jenis, jumlah, dan spesifikasinya) hubungan suatu barang dan komponen – komponennya 

ditunjukan dalam suatu struktur produk secara peringkat. Produk akhir disebut sebagai level nol, sedangkan 

komponen berikutnya disebut sebagai level satu, dua, dan seterusnya seperti gambar di bawah ini 

 

Gambar 2.1  Diagram struktur produk 



1.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penulis yang memiliki kajian teori dan metode. 

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman: 

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian, Tahun Judul Hasil 

1 Fitra Abdullah, 

2015 

ANALISIS 

KELAYAKAN 

INVESTASI AKTIVA 

TETAP PEMBELIAN 

MESIN PRINTING 

PADA PT. RADJA 

DIGITAL PRINTING 

SAMARINDA 

Dari hasil analisis 

perhitungan biaya kredit 

bank sebesar Rp 

8.489.583,- per bulan, 

menunjukkan bahwa biaya 

bunga pinjaman pada 

Bank Mandiri cukup besar 

yaitu 21% per tahun. 

Disarankan untuk memilih 

bank lain dengan tingkat 

bunga kredit yang lebih 

kecil untuk mengajukan 

pinjaman. 

2 Dewi Diniaty, 

Kurnia Irma 

Gustiva Nova 

2016 

 

(Dewi Diniaty, 2016) Dari hasil penelitian ini 

dihasilkan kesimpulan 

bahwa nilai NPV sebesar 

Rp 639.329.829, dan 

bernilai 

positif.Berdasarkan 

pengolahan nilai IRR suku 

bunga pengembalian 

investasi 11,4% lebih besar 

dari (MARR) sebesar 11%. 

Untuk nilai Payback Period 

investasi tersebut dapat 

kembali selama 1 tahun 6 

bulan. Ditarik kesimpulan 

bahwa investasi 

penambahan mesin oven 

layak untuk dilakukan. 

3 Siti Khaulah,2009 ANALISI 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN 

DALAM 

Berdasarkan hasil 

penilitian pengambilan 

keputusan investasi pada 

aktiva tetap mesin di PT 



No Penelitian, Tahun Judul Hasil 

PENGANGGARAN 

MODAL PADA 

MESIN PRODUKSI  

MADURASA DI PT 

AIR MANCUR 

Air Mancur dapat ditarik 

kesimpilan sebagai berikut 

alternative investasi yang 

paling layak untuk 

dilakukan adalah membeli 

mesin filling dan 

Packaging Sachet Madu, 

Mesin Liquid Filler Madu, 

Mesin Autostrip 

Packaging, Coding 

Machine Daichi DH-7, 

Mesin Ribon Mixer Matrial 

Sus 304, Mesin Filling 

Sachet, mesin Madu Stick, 

Mesin Coding, Mesin Tank 

dan Mixer, Mesin 

Conveyor, Mesin Gear 

Pump Brand 

 

 


