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BAB II 
FINANSIAL 

 

 

 

 

1.  Nilai waktu dari uang  
Telah kita ketahui bahwa sebelum memikirkan usaha apa yang akan dijalankan, 
perlu dikaji kelayakan dari usaha tersebut. Salah satu pengkajian yang dilakukan 
adalah dari sisi finansial, bagaimana penggunaan arus kas sebagai model. Langkah 
berikutnya adalah menganalisis arus kas tersebut dengan memakai metode dan 
kriteria yang telah dipakai secara luas untuk memilah-milah mana yang dapat 
diterima dan mana yang ditolak. Kriteria tersebut banyak berhubungan dengan 
disiplin ilmu engineering ekonomi, yang di antaranya adalah konsep ekuivalen 
{equivalent), yaitu pengaruh waktu terhadap nilai uang. 
 
Metode atau teknik analisis serta kriteria seleksi (ranking) dari berbagai macam 
variasi di atas memerlukan pembahasan yang intensif dan berada di luar lingkup 
buku ini. Meskipun demikian, masalah pokok serta latar belakang yang 
mendasarinya harus dipahami oleh wirausaha. Masalah tersebut akan disajikan 
pada bagian berikut ini, dimulai dengan membahas beberapa perhitungan dasar 
mengenai pengaruh waktu terhadap nilai uang, dilanjutkan dengan kriteria seleksi, 
termasuk contoh-contoh aplikasinya yang sering dijumpai dalam praktik. 
 
 
Nilai Waktu dari Uang 
Pengertian bahwa satu rupiah saat ini akan bernilai tinggi di waktu yang 
akan datang merupakan konsep dasar dalam membuat keputusan investasi. 
Pada umumnya masalah finansial atau arus kas invest mencakup periode 
waktu yang cukup lama, misalnya bertahun-tahun sehingga perlu 
diperhitungkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. dirumuskan sebagai bunga 
{interest) atau tingkat pengembalian {rate return). 

A.     Nilai yang Akan Datang  (Future Value) 

Hubungan antara nilai uang yang akan datang (future value - F) terhadap nilai 
sekarang (present value - P) dituliskan dengan rumus: 
 

niPFi )1(           (2.1) 

 
di mana, 
Fi    =   Nilai uang yang akan datang pada tahun ke i 
P  =   Nilai sekarang. 
i =   Bunga (interest), yang dinyatakan dalam pecahan desimal. 
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Arti dari rumus di atas adalah jumlah dana yang terkumpul pada kurun waktu 
tertentu sama dengan nilai sekarang (P) dan pokok tambah bunganya. 
 

1.  Bunga Sederhana dan Bunga Majemuk 
 

Dikenal dua jenis bunga, yaitu bunga sederhana (simple interest) dan 
bunga berbunga atau bunga majemuk (compound interest). Bunga sederhana 
adalah bunga yang dihitung secara linier dan tidak ditambahkan ke dana 
pokok untuk menghitung perolehan berikutnya. Sedang untuk bunga 
majemuk, perhitungan besarnya dana pokok periode sebelumnya ditambah 
jumlah bunga yang diperoleh sampai pada waktu itu. Dengan menggunakan 
model 2-1, perhitungan bunga majemuk menjadi sebagai berikut. 

 
niPFi )1(           (2.1) 

dengan menggunakan table bunga (simbol) model 2.1 menjadi: 

),,/( niPFPFi          (2.2) 

   

2.  Grafik Bunga Sederhana dan Majemuk 
 

Grafik yang memperlihatkan dua jenis bunga tampak seperti pada Gambar 
2.1. Dengan i yang sama, grafik bunga majemuk menunjukkan kenaikan yang 
tajam (melengkung ke atas), sedangkan bunga linier merupakan garis lurus 
miring. Model 2.1 berbentuk pangkat, yang berarti kenaikan jumlah yang 
terkumpul akan lebih tajam (cepat) untuk bunga yang lebih tinggi. 
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Gambar 2.1 Nilai yang Akan Datang dari Bunga Sederhana dan Majemuk 
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Perhitungan di atas didasarkan atas asumsi adanya reinvestasi {reinvestment) 
yang terus menerus dari semua bunga yang dihasilkan selama periode 
investasi. 

Contoh Soal :  
 
Uang sejumlah Rp 10.000 dimasukkan ke tabungan bank dengan bunga 5% per 
tahun. Hitunglah jumlah dana yang terkumpul setelah 6 tahun untuk bunga 
sederhana dan bunga majemuk. 

Jawaban 

a.  Bunga sederhana: 

 Bunga dalam 6 tahun  = (6)(0,05)(Rp 10.000) = Rp.  3.000 
 Total bunga dan pokok = Rp 10.000 + Rp 3.000    = Rp. 13.000 
 
b.   Bunga majemuk: 

niPFi )1(   

400.13

)34,1(000.10

)05.01(000.10
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B.   Nilai yang Akan Datang dari Anuitas 

Sebelumnya telah dibahas nilai yang akan datang (F) dari suatu juml lump-sum 
saat ini (PV). Bentuk lain yang sering terjadi pada evaluE investasi (investasi) 
adalah serangkaian pemasukan atau pengeluaran ya berulang-ulang yang dikenal 
sebagai anuitas. Jadi, anuitas adalah ar kas yang terjadi berulang-ulang dengan 
jumlah dan interval yang sama| Untuk menghitung jumlahnya dipakai rumus 
berikut. 
 








 


i

i
AF

n

i

1)1(
       (2.3) 

dengan menggunakan table bunga (simbol) model 2.3 menjadi: 

),,/( niAFAFi         (2.4) 

di mana, 
Fi   =  Nilai yang akan datang dari pembayaran periodik (anuitas) tahun ke i 
A   =  Pembayaran periodik.  
i     = Bunga.  
n    = Tahun.  
 
Contoh Soal  
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Sejumlah Rp 700.000 setiap akhir tahun ditabung di bank selama 10 tahun. 
Penabung menerima bunga 6%. Hitunglah jumlah keseluruhan setelah masa 
tersebut. 
 
 

Jawaban 
Dengan menggunakan tabel bungan untuk bunga 6%, n = 10, dan simbol (F/A, i, n) 
diperoleh faktor anuitas 13,180, sehingga jumlah ke seluruhan setelah 10 tahun 
adalah (Rp 700.000) x (13,180) = Rp 9,1 juta 
 
 
C. Nilai Sekarang  (Present Value) 

Di atas telah disinggung hubungan antara nilai uang yang akan datang terhadap 
nilai sekarang. Sebagai kelanjutan dari pembahasan bunga  majemuk, berikut ini 
akan ditinjau hal yang sebaliknya, yaitu berapa besar nilai sekarang bila 
diketahui jumlahnya (lump-sum) di masa yang akan datang. Rumus untuk 
maksud tersebut dijabarkan dalam model 2.5: 

n

i

i

F
P

)1( 
          (2.5) 

dengan menggunakan table bunga (simbol) model 2.5 menjadi: 

),,/( niFPFP i         (2.6) 

Contoh Soal 

Suatu perusahaan merencanakan arus pendapatan untuk 3 tahun yang akan 
datang Rp 9 juta. Arus pengembalian yang diinginkan adalah 12%. Hitunglah 
nilai sekarang dari pendapatan tersebut. 

Jawaban 
Dengan menggunakan tabel bungan dengan simbol (P/F, i, n) akan diperoleh 
nilai sekarang dari pendapatan tersebut adalah 







,000.406.6

)7118.0(000.000.9

),,/(

P

P

niFPFP i

 

 
Jadi, nilai sekarang dari pendapatan tersebut adalah Rp 6,406 juta 
 
 
D.  Nilai Sekarang Anuitas 

Suatu dana yang terkumpul dengan jumlah yang sama dari tahun ke tahun, 
misalnya hasil tabungan, yang dihitung pada akhir tahun yang bersangkutan 
adalah: 
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       (2.7) 

dengan menggunakan table bunga (simbol) model 2.7 menjadi: 

),,/( niAPAP          (2.8) 

 
Contoh Soal 
 
Suatu oerusahaan ingin mendapatkan Rp 4 juta per tahun untuk 6 tahun 
berturut-turut. Hitunglah nilai sekarang bila bunga adalah 16,0 % 

Jawaban 
Dengan menggunakan tabel di bungan dengan simbol (P/A, i, n) akan 
diperoleh: 
 

 







,000.736.14

)684,3(000.000.4

),,/(

P

P

niAPAP

 

 
 

E.   Capital Recovery 
 
Di bidang finansial seringkali diperlukan perhitungan mengenai 
pembayaran kembali atau cicilan periodik atas suatu utang. Ini dikenal 
sebagai capital recovery. Rumus yang dipakai adalah: 
 















1)1(

)1(
n

n

i

i
PA        (2.9) 

dengan menggunakan table bunga (simbol) model 2.7 menjadi: 

),,/( niPAPA          (2.10) 

 
 
Contoh : 
 
Suatu perusahaan ingin memperluas usahanya dengan meminjam modal 
sebesar Rp 250 juta dengan bunga 12% per tahun. Pengembalian akan 
dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang sama selama 10 tahun. 
Hitunglah jumlah pengembalian per tahun. 
 
 
Jawaban : 
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Dengan menggunakan tabel bunga dengan simbol (A/P, i, n)  untuk i = 12 
dan     n =10 diperoleh faktor 0,1770. Jadi, jumlah pengembalian  per tahun 
adalah     Rp 250 juta x (0,1770) = Rp 44,25 juta. 
 
 

F.   Bunga Nominal Efektif 

Dilihat dari intervalnya dikenal 2 jenis bunga majemuk, yaitu diskrit 
(discrete) dan kontinu. Diskrit bila besarnya kurun waktu berada dalam 
interval tertentu, seperti tahunan, bulanan, kuartalan, dan Iain-lain. 
Sedangkan kontinu, intervalnya mendekati tak terhingga kecil. Meskipun 
demikian, keduanya selalu dinyatakan dalam bunga tahunan atau nominal. 
Hubungan antara bunga nominal (i) dan bunga efektif (r) adalah 
sebagai berikut: 

11 









m

m

r
i         (2.11) 

di mana, 

 i   = Bunga efektif. 
 r   = Bunga nominal atau bunga tahunan (annual rate). 
 m  = Frekuensi kemajemukan per tahun. 
 
 
 
2.   Kriteria Seleksi 
 
Dalam melakukan penilaian atas usulan usaha (investasi) dan 
pengambilan keputusan, hendaknya diperhatikan variasi sifat dan jenis 
usaha yang memerlukan pendekatan berbeda-beda, yang pada garis be-
sarnya dapat digolongkan menjadi berikut: 
 
1.   Sifat Hubungan Antar Usaha (Investasi) 

 Usaha yang Berdiri Sendiri (Tunggal)    

Investasi ini dianggap sebagai Investasi tunggal karena 
keberadaannya tidak tergantung (independent) oleh adanya 
Investasi lain, yaitu masing-masing mempunyai kesempatan yang 
sama. Bila ingin mendapatkan alternatif terbaik, Investasi-
investasi semacam ini hendaknya dikaji dalam waktu yang 
bersamaan. 

 

 Usaha (Investasi)  yang Saling Meniadakan (Mutually Exclusive)  

Bila kelayakan investasi yang sedang dianalisis lebih dari satu atau 
multi investasi, maka interrelasi di antaranya perlu diindentifikasi 
lebih jauh. Hal ini karena ada kemungkinan bahwa investasi-
investasi tersebut bersifat saling meniadakan atau disebut juga 



 

   Buku Kewirausahaan II - 7 

 

mutually exclusive Invest, yaitu memilih yang satu dengan 
mengesampingkan yang lain. Misalnya, memilih antara membuka 
usaha Restoran atau supermarket. 

2.  Jenis Usaha (Investasi) Dilihat dari Tersedianya Dana 

 Dana Tidak Terbatas  
Di sini asumsi yang digunakan adalah bahwa perusahaan memiliki 
dana yang tidak terbatas. Dalam hal ini penilaian tidak banyak 
mengalami kesulitan, di mana usulan yang menjanjikan keuntungan 
terbaik akan diterima. 

 Dana Terbatas  
Jika dana terbatas, maka perusahaan perlu mengatur penggunaan 
modal yang tersedia atau yang disebut sebagai penjatahan modal (capital 
rationing), yaitu pendekatan yang digunakan harus dapat memilih usulan 
investasi-investasi yang saling bersaing 

 
3. Ukuran Usaha (Investasi) 

Ini berkaitan dengan penentuan ranking Investasi-investasi dengan ukuran 
yang relatif jauh bebeda. 

 

4.  Umur Usaha (Investasi) 

Di sini dibedakan antara Investasi yang memiliki umur relatif pendek 
dengan Investasi yang berumur panjang. Gambar 2.2 memperlihatkan 
penggolongan tersebut secara lebih jelas. 
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Gambar 2.2 Variasi Jenis Investasi yang Memerlukan Bermacam-Macam 
Pendekatan dalam Proses Seleksi atau Ranking 

 

A. Seleksi dan Ranking 
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Proses pengambilan keputusan atas suatu investasi acapkali menghadapi 
persoalan seleksi dan/atau ranking. Seleksi di sini diartikan sebagai segala 
sesuatu yang berkaitan dengan menerima atau menolak usulan invstasi. 
Sedangkan ranking berusaha mengidentifikasi urutan usulan usaha (investasi) 
berdasarkan derajat "menarik"nya usulan tersebut dilihat dari segi finansial 
atau ekonomi. Ranking amat diperlukan bila perusahaan /wirausaha sedang 
menghadapi keterbatasan dana atau menghadapi investasi yang bersifat 
saling meniadakan. 

 

B. Kriteria Seleksi Investasi yang Mandiri 

Kriteria seleksi yang telah lazim dipraktekkan dalam investasi jenis ini adalah: 

1.  kriteria yang tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. 
a. Periode Pengembalian (payback period). 
b. Pengembalian atas Investasi (Return on Investmen t -ROl) 

2.  Kriteria yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. 

a. Perhitungan nilai sekarang bersih (Net Present Value - NPV) 

b. Internal Rate of Return (IRR) 
c. Indeks profitabilitas. 
d. Benefit-Cost Ratio. 
e. Annual Capital Charge. 

 

Periode Pengembalian 

Periode Pengembalian (Payback Period) adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk mengembalikan modal suatu investasi, yang dihitung dari arus kas bersih. 
Arus kas bersih adalah selisih antara pendapatan (revenue) dan pengeluaran 
(expenses) per tahun. Periode pengembalian biasanya dinyatakan dalam jangka 
waktu per tahun. 
 
 
A.   Arus Kas Tahunan dengan Jumlah Tetap 

Dalam hal ini selisih antara pendapatan dan pengeluaran per tahun atau arus 
kas bersih dari tahun ke tahun adalah tetap. Rumus yang digunakan untuk 
menghitung periode pengembalian adalah sebagai berikut. 

 Periode pengembalian   = Cf/A     (2.12) 

di mana, 

Cf    =  Biaya pertama. 
A    =  Arus kas bersih per tahun. 

Bila dibuat dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada Gambar 2.3. Karena 
arus kas bersih per tahun berjumlah sama, maka arus kas kumulatif akan 
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merupakan garis lurus. Titik potong garis arus kas kumulatif tersebut dengan 
garis waktu (tahun) menunjukkan periode pengembalian. 

0               1               2              3              4              5               6              7              8           (n -1)          (n)

                A1             A2           A3            A4            A5            A6            A7           A8        A(n -1)        A(n)

Periode Pengembalian

Cf

Biaya Modal Pertama

Arus Kas Kumulatif

Tahun

 

Gambar 2.3 Periode Pengembalian dengan Arus Kas yang Sama 

 
Contoh 

Suatu perusahaan sedang mengkaji periode pengembalian atas suatu rencana 
investasi dengan biaya pertama Rp 30 juta. Diharapkan arus kas bersih per 
tahun adalah Rp 6 juta selama umur investasi. Hitunglah periode pengembalian. 

Jawaban 

Dengan menggunakan Rumus 2.12, maka periode pengembalian sama dengan       
(Rp 30 juta) : (Rp 6 juta) = 5 tahun. 
 

 

B.   Arus Kas Tahunan dengan Jumlah Tidak Tetap 

Bila arus kas setiap tahun berubah-ubah, maka garis kumulatif arus kas akan 
menjadi tidak lurus. Dalam hal ini digunakan rumus: 

 Periode pengembalian =  

























An

AnCf

n

n 1

1)1(   (2.13)  

di mana, 

Cf  = Biaya pertama. 
An  =    Arus kas pada tahun n. 
n    =    Tahun pengembalian ditambah 1. 
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Suatu investasi penanaman modal mengikuti arus kas bersih sebagai 
berikut : 

Akhir Tahun 
Ke- 

Arus Kas 

Bersih (Rp) 
Bersih Kumulatif 

(Rp) 

0 - 15.000 - 15.000 

1 + 2.000 - 13.000 

2 + 4.000 - 9.000 

3 + 4.500 - 4.500 

4 + 3.500 - 1.000 

5 + 2.000 + 1.000 

Pada tahun ke berapa terjadi periode pengembalian? 

 

Jawaban 

Dari data arus kas bersih di atas terlihat bahwa periode pengembalian terjadi 
pada tahun ke-5. Jadi, n = 5; An = Rp 2.000. Dengan menggunakan Model 2.13 
didapat: 


1

1

n

An  = 2.000 + 4.000 + 4.500 + 3.500 

= Rp 14.000 
 

 Periode pengembalian  =  







 


000.2

000.14000.15
4  

 = 4,5 tahun 

C.   Keuntungan dan Keterbatasannya 

Dalam menganalisis periode pengembalian kita dapat juga memasukkan faktor-
faktor, seperti modal kerja, depresiasi, dan/atau pajak. Hal ini akan 
menghasilkan angka yang lebih realistis, tetapi banyak pihak yang berpendapat 
bahwa langkah demikian akan mengurangi kesederhanaan dan kemudahan 
periode sebagai alat analisis pendahuluan. Metode ini masih digunakan secara 
luas karena mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut: 
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a. Sederhana, menghitungnya tidak sulit, dan memberikan pengertian yang 
mudah tentang waktu pengembalian modal (capital recovery). 

b. Bagi investasi yang memiliki risiko yang semakin lama semakin tinggi, atau 
perusahaan yang peka terhadap masalah likuiditas pada awal investasi, 
maka dengan mengetahui kapan akan diperolah pengembalian modal, 
akan amat membantu untuk memutuskan disetujui tidaknya investasi 
tersebut. Jadi, berlaku seperti indeks risiko bagi investor. 

c. Investasi yang menghasilkan produk dengan model yang relatif cepat berubah 
atau usang, perlu diketahui kapan periode pengembalian akan dicapai. 

Adapun keterbatasannya adalah: 
a. Tidak memberikan gambaran bagaimana situasi arus kas sesudah periode 

pengembalian selesai. 
b. Tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang yang berarti tidak mengikuti 

prinsip dasar analisis aspek ekonomi-finansial dalam meng-kaji kelayakan suatu 
usaha (investasi). 

c. Tidak memberikan indikasi profitabilitas dari unit usaha hasil investasi. 
 

Meskipun mempunyai banyak kelemahan, namun dalam kenyataannya periode 
pengembalian masih digunakan secara luas, terutama karena perhitungannya yang 
mudah dan cepat untuk menggali informasi perihal risiko yang ingin segera 
diketahui oleh sebagian besar pengusaha. Untuk memperbaiki beberapa 
kelemahan di atas dilakukan modifikasi dengan memasukkan unsur biaya modal. 
 
Kriteria ini memberikan indikasi atau petunjuk bahwa investasi dengan periode 
pengembalian lebih cepat akan lebih disukai. Dalam memakai kriteria ini, 
perusahaan yang bersangkutan perlu menentukan batasan maksimum waktu 
pengembalian. Di sini waktu yang telah lewat tidak akan dipertimbangkan. 

Return On Investment (ROI) 

Pengembalian atas investasi (return on investment-ROl) adalah perbandingan 
antara pemasukan (income) per tahun terhadap dana investasi yang 
memberikan indikasi profitabilitas suatu investasi. Rumusnya adalah. 
 

%100  x
Investasi

Pemasukan
ROI         (2.14) 

 
Karena investasi dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk seperti biaya pertama, 
investasi rata-rata, dan Iain-lain, maka perhitungan pemasukan dapat juga 
memasukkan faktor-faktor depresiasi, pajak, bunga, dan Iain-lain. Oleh karena 
itu, akan dihasilkan banyak sekali variasi ROI, di antaranya adalah sebagai 
berikut: 
 

a. %100  
pertama Biaya

pajak sebelumbersih Pemasukan 
xROI      (2.15) 



 

   Buku Kewirausahaan II - 12 

 

b. %100  
investasi rata-Rata

pajak sebelumbersih Pemasukan 
xROI      (2.16) 

c. %100  
investasi rata-Rata

pajaksesudah bersih Pemasukan 
xROI      (2.17) 

 
Semakin besar ROI, semakin disukai oleh calon investor. Seperti halnya dengan 
periode pengembalian, pemakai kriteria ini harus menentukan terlebih dahulu 
berapa besar angka ROI sebagai patokan. Bila ROI yang ditawarkan kurang dari 
angka tersebut, maka usulan investasi tidak akan disetujui 

 
Contoh soal 

Suatu usaha memerlukan biaya pertama sebesar Rp 26 juta dengan perkiraan 
nilai sisa Rp 6 juta pada akhir tahun ke-4. Adapun investasisi pemasukan bersih 
sebelum pajak setiap tahun adalah sebagai berikut. 
 

Tahun ke 
Pemasukan Bersih 

(Rp juta) 

1 3,0 

2 4,0 

3 5,5 

4 3.0 

Hitunglah ROI dengan menggunakan ketiga rumus ROI di atas. 

Jawaban 
Pertama-tama hitunglah pemasukan bersih rata-rata per tahun sebelum 
pajak, yaitu (l/4)(3,0 + 4,0 + 5,5 + 3,0) = 3,875, kemudian 
 

a. 

%9,14
26

3,875
 

%100  
pertama Biaya

pajak sebelumbersih Pemasukan 





ROI

xROI

 

b. 

%2,24
6)/2(26

3,875
 

%100  
investasi rata-Rata

pajak sebelumbersih Pemasukan 








ROI

xROI

    

c. Jika tarif pajak adalah 30%, maka ROI setelah pajak akan menjadi: 

%9,16
6)/2(26

0,3) x (3,875-3875
 

%100  
investasi rata-Rata

pajaksesudah bersih Pemasukan 








ROI

xROI
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Keuntungan dan Keterbatasannya 
 
Sampai saat ini ROI masih sering digunakan terutama karena hal-hal 
berikut 
a. Mudah dipahami dan tidak sulit menghitungnya. 
b. Tidak seperti periode pengembalian, lingkup pengkajian kriteria ini 

menjangkau seluruh umur investasi, sehingga wawasannya lebih luas. 

Keterbatasannya terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 

a. Terdapat berbagai variasi cara menghitung ROI, sehingga sering 
sulit menentukan besar angka ROI yang akan dipakai sebagai patokan 
menerima atau menolak usulan investasi. 

b. Tidak menunjukkan profil laba terhadap waktu. Hal ini dapat menyebabkan 
keputusan yang kurang tepat. Misalkan ada dua rencana 
investasi di mana yang satu memiliki pemasukan (laba) yang lebih 
besar di tahun-tahun awal, sehingga lebih disukai, tetapi mungkin 
mempunyai angka ROI yang sama besar. 

c. Tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang. 
 
Seperti halnya periode pengembalian, kriteria ini disarankan sebagai tambahan 
atau pelengkap (suplemen) dari kriteria yang lain. 

 

 

Nilai Sekarang Bersih (NPV) 

Kriteria nilai sekarang bersih (net present value-NPV) didasarkan atas konsep 
pendiskontoan seluruh arus kas ke nilai sekarang. Dengan mendiskontokan semua 
arus kas masuk dan keluar selama umur usaha (investasi) ke nilai sekarang, 
kemudian menghitung angka bersihnya, akan diketahui selisihnya dengan 
memakai dasar yang sama, yaitu harga (pasar) saat ini. Berarti sekaligus dua hal 
telah diperhatikan, yaitu faktor nilai waktu dari uang dan (selisih) besar arus kas 
masuk dan keluar. Hal ini amat membantu pengambil keputusan untuk 
menentukan pilihan. NPV menunjukkan jumlah lump-sum yang dengan arus 
diskonto tertentu memberikan angka seberapa besar nilai usaha (Rp) tersebut 
pada saat ini. 
 
Adapun arus kas investasi (investasi) yang akan dikaji meliputi keseluruhan, yaitu 
biaya pertama, operasi, produksi, pemeliharaan, dan Iain-lain pengeluaran. Bila 
ditulis dengan rumus akan menjadi: 

 

t

n

t

n

t i

tCo
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NPV
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00 



 



     (2,18) 

di mana, 

NPV = Nilai sekarang bersih.  
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(C)t = Arus kas masuk tahun ke-t  
(Co)t = Arus kas keluar tahun ke-t 
n = Umur unit   usaha hasil investasi.  
i = Arus pengembalian (rate of return). 
t = Waktu. 

 
                A1             A2           A3            A4            A5            A6         A(n -1)        A(n)

P1            P2            P3

Keterangan:

A   = Arus Kas Masuk = Pendapatan dikurangi biaya operasi produksi

P   = Arus Kas Keluar = Biaya Investasi termasuk modal kerja

a   = Siklus proyek

b   = Masa oprasi produksi

An = Arus kas masuk termasuk depresiasi

a b

 

Gambar 2.4 Arus Kas Keluar dan Masuk Selama Umur Investasi /Investasi 

A.   Biaya Pertama dan Pengeluaran Tahunan 

Untuk investasi yang tidak terlalu besar dan relatif singkat, biaya pertama 
umumnya diperlakukan sebagai single sum yang terjadi pada tahun 0. Namun, 
untuk investasi besar dengan periode yang lebih lama diperlakukan secara lebih 
teliti, yaitu diperhitungkan sebagai single sum seri. Biaya pembebasan 
(pembelian) tanah dan modal kerja seringkali dimasukkan sebagai biaya pertama. 
Adapun pengeluaran tahunan, seperti biaya operasi, produksi, pemeliharaan, dan 
Iain-lain, jumlahnya dikurangkan dari pendapatan kemudian diperhitungkan 
sebagai single sum dan didiskontokan ke saat ini. Nilai sisa, bila ada, 
diperhitungkan pada akhir investasi dengan mendiskontokannya ke nilai sekarang. 
Bila disajikan dengan gam-bar akan terlihat seperti pada Gambar 2.4. 

 

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah konsep NPV didasarkan atas asumsi 
bahwa arus kas investasi yang terbentuk direinvestasi dengan arus pengembalian 
(i) yang besarnya sama dengan biaya modal perusahaan bersangkutan. 

B.   Arus Pengembalian 
 
Keputusan yang sulit dalam penggunaan kriteria ini adalah menentukan besarnya 
angka arus pengembalian (i) atau hurdle rate. Arus pengembalian ini dikenal juga 



 

   Buku Kewirausahaan II - 15 

 

sebagai cut-off rate atau opportunity cost suatu usaha. Dengan ungkapan yang 
sederhana, dapat dikatakan bahwa besarnya angka (i) adalah sembarang angka 
yang menurut pertimbangan investor merupakan angka pengembalian (tingkat 
keuntungan) minimall yang masih menarik. 

C.   Indikasi 

Mengkaji usulan investasi dengan NPV akan memberikan petunjuk (indikasi) 
sebagai berikut. 

 NPV = Positif, maka usulan investasi dapat diterima. Semakin tinggi angka  
  NPV, akan semakin baik. 

 NPV  = Negatif, usulan investasi ditolak.  

 NPV  = 0 berarti netral. 

Umumnya grafik NPV akan berbentuk lengkung. 

 
D. Kelebihan Metode NPV 

Berikut adalah beberapa kelebihan NPV, yaitu: 

 Memasukkan faktor nilai waktu dari uang. 

 Mempertimbangkan semua arus kas investasi. 

 Mengukur besaran absolut dan bukan relative, sehingga mudah mengikutii 
konstribusinya terhadap usaha meningkatkan kekayaan perusahaan atau 
pemegang saham. 

 
Contoh soal 
Hitunglah NPV dari investasi yang memerlukan arus kas keluar sebesar Rp. 20 
juta. Investasi ini diharapkan dapat menghasilkan berturut-turut Rp. 9 juta, 
Rp. 8 juta,     Rp. 8 juta, Rp. 6 juta, dan Rp. 4 juta dalam jangka waktu 5 
tahun. Ditentukan pengembalian adalah 15% dan pada akhir tahu ke-5 tidak 
ada nilai sisa. 
 
Jawaban 
Dengan menggunakan table bunga diperoleh: 

Waktu Arus Kas 
Faktor Diskonto 

(I = 15%) 
PV 

0 -20,0 1,000 -20,00 

1 9,0 0,870 7,83 

2 8,0 0,756 6,05 

3 8,0 0,660 5,26 

4 6,0 0,570 3,43 

5 4,0 0,450 1,99 

NPV (Jumlah Pendapatan-Pengeluaran) 4,56 
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Dari hasil perhitungan didapat investasi tersebut mempunyai NPV sebesar              
Rp. 4,56 juta dengan tingkat bunga 15% 

Tingkat Pengembalian Internal 

Seringkali diperlukan suatu analisis untuk menjelaskan apakah rencana investasi 
cukup menarik bila dilihat dari segi tingkat pengembalian yang telah ditentukan. 
Di sini prosedur yang lazim dipakai adalah mengkaji tingkat pengembalian 
internal (Internal Rate of Return - IRR), yaitu tingkat pengembalian yang 
menghasilkan NPV arus kas masuk sama dengan NPV arus kas keluar. Pada 
metode NPV analisis dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu besar 
pengembalian (diskonto) (i), kemudian dihitung nilai sekarang bersih (NPV) dari 
arus kas keluar dan masuk. Untuk IRR ditentukan dulu NPV = 0, kemudian dicari 
berapa besar tingkat pengembalian (diskonto) (i) agar hal tersebut terjadi. 
Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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       (2,19) 

Dimana  
(C)t = Arus kas masuk tahun ke-t  
(Co)t = Arus kas keluar tahun ke-t 
n = Umur unit usaha (investasi)  
i = Arus pengembalian (tingkat suku bunga). 
t = Waktu. 

 
Karena arus kas keluar investasi umumnya merupakan biaya pertama (Cf), 
maka persamaan di atas   dapat disederhanakan menjadi: 

Cf
i

tC
t

n

t





 )1(

)(

0

        (2,20) 

A.   Indikasi 

Menganalisis usulan investasi dengan IRR memberi kita petunjuk sebagai berikut 

a. IRR > tingkat pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return - 
KKR), investasi diterima. 

b. IRR < tingkat pengembalian (i) yang diinginkan (required rate of return - 
KKR), investasi ditolak. 

 
Contoh soal 

Suatu usulan investasi/investasi memerlukan biaya pertama sebesar Rp 6 
juta. Investasi tersebut diharapkan menghasilkan arus kas masuk sebesar Rp 
1,5 juta selama 5 tahun berturut-turut. Hitunglah IRR. 
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Jawaban 

Karena arus kas keluar adalah sama (Rp 1,5 juta selama 5 tahun), maka 
digunakan rumus atau tabel anuitas. Pertama, kita mencari faktor anuitas 
dengan membagi nilai sekarang (PV) arus kas keluar (biaya pertama) dengan 
anuitas (6,0) x (1/1,5) = 4,0. Kemudian dari tabel di Lampiran II untuk n = 5 dan 
faktor anuitas 4,0 diperoleh i = 7% atau IRR = 7%. 

B.   Cara Trial And Error atau Kalkulator 

Pada contoh soal di atas diumpamakan arus kas masuk tetap sebesar Rp 1,5 
juta per tahun selama umur investasi, sehingga bisa digunakan rumus atau tabel 
PV-anuitas. Namun, bagaimana bila arus kas masuk tidak tetap? Hal ini dapat 
dihitung dengan trial and error atau dengan kalkulator. 
 
Contoh Soal 

Usulan sebuah investasi dengan biaya pertama Rp. 10 juta direncanakan 
menghasilkan pemasukan berturut-turut sebesar Rp. 6 juta, Rp. 5 juta, dan Rp. 
2 juta pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Hitunglah IRR dari investasi 
tersebut. 

 

Jawaban 

Karena arus kas tidak tetap, maka dihitung terlebih dahulu rata-rata factor 
anuitas 

a. Menghitung rata-rata arus kas masuk anuitas (1/3) x (6 + 5 + 2) = Rp. 4,3 
juta. Faktor anuitas (1/4,3)(10) = 2,3. Dengan memakai tabel bunga untuk n 
= 3 dan faktor anuitas = 2,3 diperoleh i = 14% 

b. Mengecek besarnya NPV untuk i = 14% 

Tahun i = 14% i = 18% 

0 -10,000 -10,000 

1 5,262 5,082 

2 3,845 3,590 

3 1,350 1,218 

NPV 0,457 -0,110 

c. karena untuk i = 14% NPV > 0, sedangkan i = 18% NPV < 0, jadi IRR terletak 
antara 14% - 18% 

d. Interpolasi, untuk memperoleh angka yang lebih akurat, perhitungan 
dilakukan dengan interpolasi 

Jenis A B Selisih 

Bunga (i) 14% 18% 4% 
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NPV 0,457 -0,110 0,567 

IRR 

%2,17

2,3144
567

457
14











 x

 

Jadi, dengan interpolasi diperoleh IRR = 17,2% 

 

Benefit-Cost Ratio 

Untuk mengkaji kelayakan investasi sering digunakan pula kriteria yang disebut 
benefit cost ratio-BCR. Penggunaannya amat dikenal dalam mengevaluasi investasi-
investasi untuk kepentingan umum atau sektor publik. Di sini meskipun 
penekanannya ditujukan kepada manfaat (benefit) bagi kepentingan umum dan 
bukan keuntungan finansial perusahaan, namun bukan berarti perusahaan 
swasta mengabaikan kriteria ini. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

CPV

BPV
BCR

)(

)(

Biaya Sekarang Nilai

Benefit Sekarang Nilai
       (2.21) 

di mana, 
BCR  = Rasio manfaat terhadap biaya (benefit-cost ratio)  
(PV)B = Nilai sekarang benefit  
(PV)C = Nilai sekarang biaya 

 
Pada investasi-investasi sektor swasta, benefit umumnya berupa pendapatan 
minus biaya di luar biaya pertama (misalnya, untuk operasi dan produksi), sehingga 
rumusnya menjadi: 
 

Cf

C - R op
BCR         (2.22) 

dimana, 
R  = Nilai sekarang pendapatan. 

(C)op = Nilai sekarang biaya (di luar biaya pertama). 
Cf = Biaya pertama. 

 
Kriteria BCR akan memberikan petunjuk sebagai berikut:  

BCR   >   1 Usulan investasi diterima.  
BCR   <   1 Usulan investasi ditolak.  
BCR   =   1 Netral. 

 
 
Contoh Soal 

Suatu investasi diperhitungkan memerlukan biaya pertama sebesar Rp 50 juta 
dengan biaya modal 9% dan mendapatkan benefit selama 3 tahun berturut-turut 
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sebesar Rp 15 juta, Rp 25 juta, dan Rp 40 juta. Apakah investasi ini harus 
diterima atau ditolak? 
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Jawaban 

Untuk menjawabnya, pertama-tama kita akan menghitung PV arus kas masuk 
dan keluar pada i = 9% dengan menggunakan tabel bunga. Hasilnya adalah 
sebagai berikut. 

 

Tahun i = 9% 

0 -50,0 

1 15 (0,917) = 13,75 

2 25 (0,842) = 21,05 

3 40 (0.772) = 30,88 

(PV)B 65.68 

 
BCR = 65.68/50 = 1,31 
Oleh karena BCR > 1, maka usulan investasi diterima. 
 
 
Beban Tahunan Ekuivalen dan Uniform Annual Series 

Seringkali calon investor ingin mengetahui dan menilai parameter-parameter yang 
dianggap penting (pendapatan, biaya, dan arus kas) dalam kurun waktu tahunan, 
yang dikombinasikan sebagai beban tahunan ekuivalen (equivalent capital charge - 
ECC). Misalnya, suatu perusahaan lis-trik ingin menghitung berapa besar harga 
langganan per tahun dalam rangka investasi baru bila biaya pertama yang harus 
dikeluarkan, tingkat pengembalian yang diinginkan, serta biaya operasi per 
tahun telah di-perkirakan. Metode ECC berguna bagi pengkajian kelayakan 
investasi yang mempunyai umur berbeda-beda. 

Suatu perusahaan air minum melakukan investasi senilai Rp 400 juta. Biaya 
operasi diperkirakan Rp 70 juta setahun dan berlangsung selama 15 tahun. Bila 
perusahaan tersebut menghendaki tingkat pengembalian 8% dan kemungkinan 
peralatan mempunyai nilai sisa sebesar Rp 50 juta pada akhir masa operasi, 
tentukan minimal harga langganan per tahun. 

Jawaban 

Di sini beban tahunan terdiri dari biaya operasi sebesar Rp 70 juta dan 
pembayaran berkala untuk mengembalikan modal Rp 400 juta selama 15 tahun 
dengan bunga 8%. Nilai sisa yang ada dapat dikurangkan dari biaya pertama. Jika 
kita memperhitungkan nilai sisa pada saat sekarang dengan r = 8% dari tabel 
bunga, maka akan diperoleh: 

PV nilai sisa      = (Rp 50 juta) x (0,327) = Rp 16,35 juta. 

Biaya pertama   = Rp 400 juta - Rp 16,35 juta = Rp 383,65 juta. 
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Beban tahunan adalah pengeluaran untuk operasi ditambah pembayaran kembali 
biaya pertama (setelah dikurangi nilai sisa). Dengan tabel bunga diperoleh 
Faktor 0,1168, sehingga beban tahunan ekuivalen adalah ECC = Rp 400 juta x 
(0,1168) + Rp 70 juta = Rp 116,72 juta. 
 
 
A.   Uniform Annual Series Method (UAS) 

Variasi lain dari metode NPV adalah Uniform Annual Series Method-UAS. UAS 
berguna untuk memilih alternatif investasi yang bersifat saling meniadakan dan 
menjadikan NPV arus kas dari usulan investasi/investasi menjadi uniform annual 
equivalent berdasarkan perbandingan nilai-nilai investasi. Hal ini dilakukan 
dengan menghitung NPV arus kas investasi lalu dibagi dengan faktor (PV/A, i, n). 
 
Contoh Soal 2O  

Dua investasi dengan umur yang sama dan bersifat saling meniadakan 
mempunyai arus kas sebagai berikut: 
 

Tahun 
Proyek A 
(Rp. Juta) 

Proyek B 
(Rp. Juta) 

0 - 7,0 - 6,0 

1 2,0 3,0 

2 2,0 3,0 

3 2,0 3,0 

4 2,0 - 

5 2,0 - 

6 2,0 - 

 

Tentukan investasi yang lebih menarik bila diinginkan tingkat pengembalian 9% per 
tahun! 

Jawaban 

Hitunglah masing-masing NPV investasi A dan B. Dari tabel bunga, (PIA, i, n) 
diperoleh: 

NPV investasi  A = (4,485 X 2,0) - 7,0 = 8,970 - 7,0 = 1,970. 
NPV investasi B = (2,531 X 3,0) - 6,0 = 7,593 - 6,0 = 1,593.  

UAS masing-masing investasi dapat diperoleh dari NPV di atas dengan faktor 
(P/A, i, n) yang bersangkutan, 

 

629,0
2,531

1,593
 B Investasi UAS

439,0
4,485

1,970
 A Investasi UAS





 

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi UAS, investasi B lebih 
menarik meskipun NPV investasi A > NPV investasi B. Ini berarti evaluasi dengan 
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metode NPV memerlukan peninjauan lebih lanjut bila menghadapi keadaan-
keadaan yang spesifik  

 

 

B.   Modal Terbatas 

Karena alasan tertentu, pimpinan perusahaan kadang-kadang memben-kan 
batasan atas jumlah maksimal dana yang boleh digunakan untuk investasi pada 
waktu tertentu. Keadaan demikian dikenal sebagai capital rationing. Prosedur 
pemilihan investasi dengan modal terbatas adalah memilih kombinasi yang 
menghasilkan NPV terbesar, yaitu yang total bi-ayanya tidak melewati batas 
maksimal yang ditentukan. Contoh di bawah ini menggambarkan keadaan 
tersebut. 

 

Total Anggaran: Rp   10,0 juta 

Investasi: a b c d e f  

Biaya (Rp 
juta) NPV (Rp 
juta) 

5,0 
2,5 

3,0 
1,0 

2,0 
0,5 

2,0 
0,6 

4,0 
1,2 

3,0 
- 0,1 

 

 

Karena jumlah dana yang disediakan (anggaran) maksimal Rp 10 iuta, maka 
kombinasi terbaik adalah a + b + c = 10, atau a + b + d = 10, atau a + f + c = 10. 
Dilihat dari segii NPV, (NPV)d > (NPV)c dan (NPV)f adalah negatif. Dengan demikian, 
bila investasi-investasi tersebut tidak boleh dipecah maka kombinasi yang 
menghasilkan NPV terbesar adalah     a + b + d = Rp 10 juta. 
 
Analisis memilih kombinasi terbaik bagi sejumlah besar investasi dapat dilakukan 
dengan program matematis. 
 
 
Membandingkan NPV dan IRR  
 
Kita telah membahas kriteria seleksi investasi dengan menggunakan metode NPV 
dan IRR. Mungkin akan timbul pertanyaan tentang apakah kedua metode tersebut 
memberikan hasil yang sama dilihat dari sudut menarik tidaknya investasi 
bersangkutan untuk diterima atau ditolak?. Dari peninjauan lebih lanjut akan 
terlihat bahwa kedua kriteria tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut. 

1.  Memberikan Kesimpulan yang Sama 
Kedua kriteria itu akan memberikan hasil ranking sama terhadap menarik 
tidaknya suatu usulan investasi, dengan catatan: 
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a. Arus kas investasi harus mengikuti pola yang sejenis (arus kas keluar pada 
masa awal dan selanjutnya arus kas masuk yang berkesinam-bungan 
sampai akhir umur investasi). 

b. Investasi itu adalah berdiri sendiri dan bukan investasi yang bersifat saling 
meniadakan (mutually exclusive project). 

2.  Memberikan Kesimpulan yang Berbeda 

Kriteria yang satu dapat memberikan keputusan ditolak atau diterima yang 
berbeda dengan kriteria lainnya bilamana terdapat hal-hal berikut. 

a. Pola arus kas investasi tidak sejenis dan terjadi beberapa perubahan 
tanda (+) dan (-). 

b. Investasi-investasi bersifat saling meniadakan. 

c. Investasi-investasi tersebut memiliki ukuran atau skala yang banyak 
berbeda. 

 
Fakta yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa NPV memberikan angka absolut 
sedangkan IRR memberikan angka komparatif, yang tidak memasukkan faktor 
skala atau ukuran investasi, sehingga metode NPV dianggap lebih superior 
dibanding metode IRR. Oleh karena itu, metode NPV lebih dianjurkan untuk 
digunakan dalam menganalisis arus kas rencana investasi (investasi). 
 


