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BAB I
PENGANGGARAN MODAL
(CAPITAL BUDGETING)

A. Definisi Penganggaran
Penganggaran

modal,

yang

juga

disebut

"penilaian investasi", adalah proses perencanaan
yang digunakan untuk menentukan investasi jangka
panjang organisasi mana seperti mesin baru, mesin
pengganti, pabrik baru, produk baru, dan proyek
pengembangan penelitian yang layak dilakukan. Ini
untuk menganggarkan investasi atau pengeluaran
modal besar.
Penganggaran modal adalah proses menentukan
investasi modal jangka panjang mana yang layak
untuk mengeluarkan uang perusahaan berdasarkan
potensinya untuk mendapatkan keuntungan bisnis
dalam jangka panjang.
Menurut Investopedia: Penganggaran modal
adalah

proses

yang

dilakukan

bisnis

untuk

mengevaluasi proyek atau investasi besar yang
potensial. Pembangunan pabrik baru atau investasi
besar dalam usaha luar adalah contoh proyek yang
memerlukan penganggaran modal sebelum disetujui
atau ditolak.
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Sebagai

bagian

dari

penganggaran

modal,

sebuah perusahaan dapat menilai arus masuk dan
keluar kas masa depan proyek prospektif untuk
menentukan apakah pengembalian potensial yang
akan dihasilkan memenuhi tolok ukur target yang
memadai. Proses penganggaran modal juga dikenal
sebagai penilaian investasi.
Banyak metode formal yang digunakan dalam
penganggaran modal, termasuk teknik-teknik sebagai
berikut:
 Net present value
 Internal rate of return
 Payback period
 Profitability index
 Equivalent annuity
 Real options analysis

1. Net Present Value
Nilai

sekarang

bersih

(NPV)

digunakan

untuk memperkirakan nilai setiap proyek potensial
dengan menggunakan penilaian arus kas yang
didiskontokan (DCF). Penilaian ini membutuhkan
estimasi ukuran dan waktu dari semua arus kas
tambahan dari proyek. NPV sangat dipengaruhi
oleh tingkat diskonto, jadi memilih tarif yang tepat
- terkadang disebut tingkat rintangan - sangat
penting untuk membuat keputusan yang tepat.
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Hal ini harus mencerminkan risiko investasi,
biasanya diukur dengan volatilitas arus kas, dan
harus

memperhitungkan

bauran

pembiayaan.

Manajer dapat menggunakan model, seperti CAPM
atau APT, untuk memperkirakan tingkat diskonto
yang sesuai untuk setiap proyek tertentu, dan
menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang
(WACC) untuk mencerminkan bauran pembiayaan
yang dipilih. Praktik umum dalam memilih tingkat
diskonto untuk suatu proyek adalah dengan
menerapkan WACC yang berlaku untuk seluruh
perusahaan, tetapi tingkat diskonto yang lebih
tinggi mungkin lebih tepat bila risiko proyek lebih
tinggi

daripada

risiko

perusahaan

secara

keseluruhan.
2. Internal Rate of Return
Tingkat
didefinisikan

pengembalian
sebagai

tingkat

internal
diskonto

(IRR)
yang

memberikan nilai bersih sekarang (NPV) nol. Ini
adalah ukuran efisiensi investasi yang umum
digunakan.
Metode IRR akan menghasilkan keputusan
yang sama seperti metode NPV untuk proyek yang
tidak saling eksklusif dalam lingkungan yang tidak
dibatasi, dalam kasus biasa di mana arus kas
negatif terjadi pada awal proyek, diikuti oleh
semua arus kas positif. Namun demikian, untuk

3

proyek

yang

saling

eksklusif,

keputusan

pengambilan proyek dengan IRR tertinggi, yang
sering digunakan, dapat memilih proyek dengan
NPV yang lebih rendah.
Salah satu kekurangan metode IRR adalah
bahwa

secara

umum

disalahpahami

untuk

menyampaikan profitabilitas tahunan aktual dari
suatu investasi. Oleh karena itu, ukuran yang
disebut "Modified Internal Rate of Return (MIRR)"
sering digunakan.
3. Payback Period
Periode

pengembalian

modal

dalam

penganggaran modal mengacu pada periode waktu
yang diperlukan untuk pengembalian investasi
untuk "membayar kembali" jumlah investasi awal.
Payback period secara intuitif mengukur berapa
lama sesuatu untuk “membayar sendiri”. Semua
hal lainnya sama, periode pengembalian yang lebih
pendek

lebih

disukai

daripada

periode

pengembalian yang lebih lama.
Payback period dianggap sebagai metode
analisis dengan batasan dan kualifikasi serius
untuk penggunaannya, karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang, risiko, pembiayaan,
atau pertimbangan penting lainnya, seperti biaya
peluang.
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3. Profitability index
Indeks

profitabilitas

(PI),

juga

dikenal

sebagai rasio investasi laba (PIR) dan rasio
investasi nilai (VIR), adalah rasio pembayaran
terhadap investasi proyek yang diusulkan. Ini
adalah alat yang berguna untuk memeringkat
proyek,

karena

memungkinkan

Anda

untuk

mengukur jumlah nilai yang dibuat per unit
investasi.
4. Equivalent Annuity
Metode anuitas ekuivalen menyatakan NPV
sebagai arus kas tahunan dengan membaginya
dengan nilai sekarang dari faktor anuitas. Ini
sering digunakan saat membandingkan proyek
investasi dengan rentang hidup yang tidak sama.
Misalnya, jika proyek A memiliki umur yang
diharapkan selama tujuh tahun, dan proyek B
memiliki umur yang diharapkan selama 11 tahun,
tidaklah tepat untuk hanya membandingkan nilai
sekarang bersih (NPV) dari kedua proyek, kecuali
jika proyek tersebut tidak dapat ulang.
5. Real Options Analysis
Metode arus kas yang didiskontokan pada
dasarnya menilai proyek seolah-olah itu adalah
obligasi berisiko, dengan arus kas yang dijanjikan
diketahui. Tetapi para manajer akan memiliki
banyak pilihan tentang bagaimana meningkatkan
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arus

kas

masuk

masa

depan

atau

untuk

menurunkan arus kas keluar masa depan. Dengan
kata lain, manajer dapat mengelola proyek, tidak
hanya menerima atau menolaknya. Analisis opsi
nyata mencoba menilai pilihan - nilai opsi - yang
akan

dimiliki

manajer

di

masa

depan

dan

menambahkan nilai ini ke NPV.
Metode ini menggunakan arus kas tambahan
dari setiap investasi atau proyek potensial. Teknik
yang didasarkan pada laba akuntansi dan aturan
akuntansi

terkadang

digunakan.

Metode

yang

disederhanakan dan hybrid juga digunakan, seperti
payback period dan discounted payback period.
B. Tujuan Penganggaran Modal
Tujuan utama penganggaran modal tidak hanya
untuk mengontrol sumber daya dan memberikan
visibilitas, tetapi juga untuk menentukan peringkat
proyek dan mengumpulkan dana.
 Penganggaran
perkiraan

adalah

pendapatan

untuk
dan

memberikan

pengeluaran

dan

membangun model tentang bagaimana bisnis
dapat melakukan secara finansial.
 Penganggaran modal paling banyak terlibat dalam
proyek pemeringkatan dan penggalangan dana
ketika investasi jangka panjang diperhitungkan.
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 Penganggaran modal merupakan tugas penting
karena melibatkan sejumlah besar uang dan
investasi jangka panjang, setelah dilakukan, tidak
dapat

dibalik

tanpa

kehilangan

modal

yang

diinvestasikan secara signifikan.
 Penganggaran

adalah

untuk

memberikan

perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Artinya,
untuk membangun model tentang bagaimana
bisnis dapat berkinerja
strategi,

peristiwa,

secara

dan

finansial jika

rencana

tertentu

dilakukan. Ini memungkinkan operasi keuangan
bisnis yang sebenarnya diukur terhadap perkiraan,
dan itu menetapkan batasan biaya untuk proyek,
program, atau operasi.
 Penganggaran

membantu

untuk

membantu

perencanaan operasi yang sebenarnya dengan
memaksa

manajer

untuk

mempertimbangkan

bagaimana kondisi mungkin berubah, dan langkah
apa yang harus diambil dalam acara seperti itu. Ini
mendorong manajer untuk mempertimbangkan
masalah sebelum masalah itu muncul. Ini juga
membantu mengoordinasikan aktivitas organisasi
dengan

memaksa

manajer

untuk

memeriksa

hubungan antara operasi mereka sendiri dan
departemen lain
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C. Peringkat Proyek
Nilai sebenarnya dari penganggaran modal
adalah

untuk

menentukan

peringkat

proyek.

Sebagian besar organisasi memiliki banyak proyek
yang berpotensi menguntungkan secara finansial.
Setelah ditentukan bahwa proyek tertentu telah
melampaui rintangannya, maka proyek tersebut
harus diberi peringkat terhadap proyek sejenis
(misalnya-indeks
indeks

Profitabilitas

Profitabilitas

tertinggi

hingga

Proyek

dengan

terendah).

peringkat tertinggi harus dilaksanakan sampai modal
yang dianggarkan habis.
D. Menggalang Dana
Ketika

sebuah

perusahaan

menentukan

anggaran modalnya, ia harus memperoleh dana. Tiga
metode umumnya tersedia untuk perusahaan yang
diperdagangkan secara publik: obligasi korporasi,
saham preferen, dan saham biasa. Campuran ideal
dari sumber pendanaan tersebut ditentukan oleh
manajer keuangan perusahaan dan terkait dengan
jumlah risiko keuangan yang bersedia dilakukan oleh
perusahaan.
Obligasi korporasi memiliki risiko finansial
yang paling rendah dan, oleh karena itu, umumnya
memiliki tingkat bunga terendah. Saham preferen
tidak
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memiliki

risiko

keuangan

tetapi

dividen,

termasuk semua yang menunggak, harus dibayarkan
kepada

pemegang

saham

preferen

sebelum

pembayaran tunai dapat dilakukan kepada pemegang
saham biasa; mereka umumnya memiliki tingkat
suku bunga yang lebih tinggi daripada obligasi
korporasi. Terakhir, saham biasa tidak memiliki
risiko finansial tetapi merupakan cara termahal
untuk

mendanai

proyek

modal.

Tingkat

Pengembalian Internal sangat penting.
Penganggaran modal adalah tugas penting
karena

sejumlah

mempengaruhi

besar

uang

profitabilitas

terlibat,

yang

perusahaan.

Plus,

investasi jangka panjang, setelah dilakukan, tidak
dapat

dibalik

diinvestasikan
keputusan

tanpa
secara

investasi

kehilangan
signifikan.

jangka

modal

yang

Implikasi

dari

panjang

lebih

luas

daripada keputusan jangka pendek karena faktor
waktu yang terlibat; keputusan penganggaran modal
tunduk pada tingkat risiko dan ketidakpastian yang
lebih tinggi daripada keputusan jangka pendek.
E. Arus Akuntansi dan Arus Kas
Penganggaran modal membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang arus kas dan prinsip
akuntansi, terutama yang berkaitan dengan proses
penilaian

dan

investasi,

sehingga

harus

dapat

membedakan antara arus akuntansi dan arus kas
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F. Arus Akuntansi
Akuntansi adalah proses yang digunakan untuk
mengidentifikasi dan mengubah transaksi bisnis
menjadi catatan hukum permanen dari operasi bisnis
dan arus modal. Standar Akuntansi Internasional
(IAS) dan Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara
Umum

(GAAP)

adalah

deskripsi

legislatif

dari

harapan dan norma dalam bidang akuntansi.
Ketika datang ke arus modal dalam akuntansi,
paling

mudah

untuk

memvisualisasikannya

berdasarkan setiap jenis item:

G. Arus Kas
Arus kas adalah salah satu elemen arus
akuntansi, dan sangat penting untuk memahami
penganggaran modal. Arus kas menggambarkan
transmisi pembayaran dan pengembalian secara
internal

dan/atau

eksternal

sebagai

produk

sampingan dari operasi dari waktu ke waktu.
Melakukan analisis arus kas pada proyek dan
investasi saat ini atau potensial adalah aspek penting
dari

penganggaran

profitabilitas,
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biaya

modal,

dan

menentukan

modal,

dan/atau

tingkat

pengembalian yang diharapkan dari proyek tertentu,
operasi organisasi atau investasi.
Analisis arus kas dapat mengungkapkan tingkat
pengembalian, atau nilai proyek yang disarankan,
melalui penurunan tingkat pengembalian internal
(IRR) dan nilai sekarang bersih (NPV). Mereka juga
menunjukkan likuiditas keseluruhan, atau kapasitas
bisnis untuk menangkap peluang yang ada melalui
pembebasan modal untuk investasi masa depan. Arus
kas juga akan menggarisbawahi profitabilitas secara
keseluruhan termasuk, namun tidak terbatas pada,
pendapatan bersih.
H. Arus

Kas

Menggabungkan

Masukan

Dari

Aktivitas
Arus

kas

menggabungkan

masukan

dari

aktivitas yaitu sebagai berikut:
1. Aktivitas investasi yaitu pembayaran yang terkait
dengan merger atau akuisisi, pinjaman yang
diberikan kepada pemasok atau diterima dari
pelanggan, serta pembelian atau penjualan aset
semuanya dianggap aktivitas investasi dan dilacak
sebagai arus kas masuk atau keluar.
2. Aktivitas operasi yaitu aktivitas operasi bisa
sangat luas, menggabungkan apa pun yang terkait
dengan produksi, penjualan, atau pengiriman
produk atau layanan tertentu. Ini termasuk bahan
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mentah,

periklanan,

pembayaran

kepada

pengiriman,
pemasok

inventaris,

dan

karyawan,

pembayaran bunga, depresiasi, pajak tangguhan,
dan amortisasi.
3. Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas pendanaan
terutama berkisar pada arus kas masuk dari bank
dan pemegang saham, serta arus keluar melalui
dividen

kepada

investor.

Ini

termasuk,

pembayaran untuk pembelian kembali saham
perusahaan,

dividen,

pinjaman

bersih

dan

pembayaran kembali hutang bersih.
I. Proposal Pemeringkatan Investasi
Beberapa metode yang biasa digunakan untuk
menentukan peringkat proposal investasi, termasuk
NPV, IRR, PI, payback period, dan ARR.
Poin Utama:
 Semakin tinggi NPV, semakin menarik proposal
investasi.
 Semakin tinggi IRR proyek, semakin diinginkan
untuk melakukan proyek tersebut.
 Ketika nilai indeks profitabilitas meningkat, begitu
pula

daya

tarik

finansial dari proyek

yang

diusulkan.
 Periode pengembalian yang lebih pendek lebih
disukai daripada periode pengembalian yang lebih
lama.
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 Semakin tinggi ARR, semakin menarik investasi.
Tujuan paling berharga dari penganggaran
modal adalah untuk menentukan peringkat proposal
investasi. Untuk memilih opsi investasi yang paling
berharga, beberapa metode biasanya digunakan:
1. Net Present Value
NPV dapat digambarkan sebagai "jumlah
selisih" antara jumlah yang didiskon: arus masuk
kas dan arus kas keluar. Dalam kasus ketika
semua arus kas masa depan masuk, dan satusatunya arus kas keluar adalah harga pembelian,
NPV hanyalah PV dari arus kas masa depan
dikurangi harga pembelian

(yang merupakan

PVnya sendiri). Semakin tinggi NPV, semakin
menarik proposal investasi. NPV adalah alat
utama dalam analisis arus kas yang didiskontokan
(DCF) dan merupakan metode standar untuk
menggunakan nilai waktu dari uang untuk menilai
proyek

jangka

panjang.

Digunakan

untuk

penganggaran modal dan banyak digunakan di
seluruh ekonomi, keuangan, dan akuntansi, ini
mengukur kelebihan atau kekurangan arus kas,
dalam

istilah

nilai

sekarang,

setelah

biaya

pembiayaan dipenuhi.
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Rumus NPV: Setiap arus masuk / arus keluar
didiskontokan kembali ke nilai sekarang (PV).
Kemudian mereka dijumlahkan. Oleh karena itu,
NPV adalah jumlah dari semua suku.
Dalam teori keuangan, jika ada pilihan
antara dua alternatif yang saling eksklusif, yang
menghasilkan NPV lebih tinggi harus dipilih.
Aturan pengambilan keputusan adalah:
 Ketika NPV > 0, maka investasi tersebut akan
menambah nilai bagi perusahaan sehingga
proyek tersebut dapat diterima
 Ketika NPV < 0, investasi akan mengurangi
nilai dari perusahaan sehingga proyek harus
ditolak
 Ketika

NPV

mendapatkan

=

0,

atau

investasi
kehilangan

tidak

akan

nilai

bagi

perusahaan. Kita harus acuh tak acuh dalam
mengambil keputusan apakah akan menerima
atau

menolak

proyek.

Proyek

ini

tidak

menambahkan nilai uang. Keputusan harus
didasarkan pada kriteria lain (misalnya, posisi
strategis atau faktor lain yang tidak secara
eksplisit disertakan dalam penghitungan).
NPV yang dihitung menggunakan tingkat
diskonto variabel (jika diketahui selama durasi
investasi) mencerminkan situasi dengan lebih baik
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daripada yang dihitung dari tingkat diskonto
konstan untuk seluruh durasi investasi.
2. Tingkat Pengembalian Internal (IRR)
Tingkat pengembalian internal atas investasi
atau

proyek

adalah

"tingkat

pengembalian

gabungan tahunan yang efektif" atau "tingkat
pengembalian" yang

membuat

nilai

sekarang

bersih (NPV sebagai NET * 1 / (1 + IRR) ^ tahun)
dari semua arus kas (baik positif maupun negatif)
dari investasi tertentu sama dengan nol.
Perhitungan IRR biasanya digunakan untuk
mengevaluasi keinginan investasi atau proyek.
Semakin tinggi IRR proyek, semakin diinginkan
untuk melakukan proyek tersebut. Dengan asumsi
semua proyek memerlukan jumlah investasi di
muka yang sama, proyek dengan IRR tertinggi
akan

dianggap

yang

terbaik

dan dikerjakan

terlebih dahulu.
3. Profitability Index
Ini

adalah

alat

yang

berguna

untuk

memeringkat proyek, karena memungkinkan Anda
untuk mengukur jumlah nilai yang dibuat per unit
investasi. Rasio dihitung sebagai berikut:
Indeks profitabilitas = PV arus kas masa depan /
Investasi awal
Ketika nilai indeks profitabilitas meningkat,
begitu pula daya tarik finansial dari proyek yang
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diusulkan.

Aturan

untuk

pemilihan

atau

penolakan proyek:
 Jika PI> 1 maka terima proyek
 Jika PI <1 maka tolak proyek
4. Payback period
Payback period secara intuitif mengukur
berapa lama sesuatu untuk “membayar sendiri.
”Semua hal lainnya sama, periode pengembalian
yang lebih pendek lebih disukai daripada periode
pengembalian yang lebih lama. Payback period
banyak

digunakan

penggunaannya
diakui:

karena

kemudahan

meskipun

ada

batasan

yang

waktu

dari

uang

tidak

Nilai

diperhitungkan.
5. Accounting Rate Of Return
Rasio
konsep

nilai

tersebut

tidak

memperhitungkan

waktu

uang.

ARR

menghitung

pengembalian, yang dihasilkan dari laba bersih
dari investasi modal yang diusulkan. ARR adalah
persentase pengembalian. Katakanlah, jika ARR =
7%, maka itu berarti bahwa proyek tersebut
diharapkan memperoleh tujuh sen dari setiap dolar
yang diinvestasikan. Jika ARR sama dengan atau
lebih

besar

dari

tingkat

pengembalian

yang

disyaratkan, proyek tersebut dapat diterima. Jika
kurang dari rate yang diinginkan, maka harus
ditolak. Saat membandingkan investasi, semakin
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tinggi ARR, semakin menarik investasi tersebut.
Rumus dasar:
ARR = Average profit / Average investment
Dimana :
Average investment = (Book value at beginning of
year 1 + Book value at end
of user life) / 2
6. Capital Budgeting Vs. Expense Budgeting
Proses penganggaran untuk proyek investasi
modal dan penganggaran untuk biaya operasional
sehari-hari memerlukan metodologi yang berbeda.
Meskipun

keduanya

direncanakan
penganggaran

mewakili

uang

yang

perusahaan untuk dibelanjakan,
modal

melibatkan

perencanaan

untuk masa depan jangka panjang perusahaan dan
pemahaman kapan investasi akan membayar
kembali biaya aslinya, yang dikenal sebagai
payback period.
Capital Budgeting
Melibatkan proyek yang lebih besar dan
merencanakan masa depan jangka
panjang perusahaan
Berharap investasi akan membayar
kembali biaya aslinya dan menghasilkan
keuntungan

Expense Budgeting
Berfokus pada pengeluaran yang
merupakan kebutuhan mendesak di
persyaratan, seperti sewa
Investasi tidak diharapkan untuk
menghasilkan keuntungan tetapi dapat
menjaga bisnis tetap beroperasi

*****
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BAB II
KONSTRUKSI PENGANGARAN
MODAL

Anggaran

modal

dapat

digunakan

untuk

menganalisis kelayakan ekonomi dari proyek bisnis yang
berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan
aset modal. Ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian
pertama adalah fase awal dimana aset modal seperti
mesin dan peralatan dibeli dan fasilitas produksi
dibangun. Fase kedua melibatkan estimasi serangkaian
arus

kas

operasi

yang

menghasilkan

keuntungan

tahunan dari proyek tersebut. Arus kas operasi ini
memperpanjang umur proyek bisnis. Fase ketiga terjadi
pada akhir proyek dan melibatkan likuidasi aset yang
tersisa dan penutupan proyek bisnis
A. Memperkirakan Arus Kas Operasi
Proses untuk menghitung arus kas operasi
ditunjukkan di bawah ini. Arus kas operasi biasanya
diperkirakan

untuk

periode

waktu

bulanan,

triwulanan, atau tahunan. Pertama, pendapatan
tunai

diperkirakan.

Ini

biasanya

melibatkan

perkiraan jumlah unit yang terjual selama setiap
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periode waktu dan mengalikan jumlahnya dengan
harga jual unit.
Langkah selanjutnya adalah memperkirakan
biaya tunai yang terkait dengan pembuatan produk.
Beban kas dikategorikan sebagai beban kas variabel
dan tetap. Pengeluaran kas variabel terkait langsung
dengan jumlah output yang dihasilkan. Misalnya, jika
dibutuhkan

10

pon

bahan

mentah

untuk

menghasilkan satu unit keluaran, maka biaya bahan
baku bervariasi secara proporsional dengan jumlah
keluaran yang diproduksi. Biaya tunai tetap adalah
biaya yang tidak bervariasi sesuai dengan jumlah
keluaran

yang

dihasilkan.

Misalnya,

biaya

administrasi sering kali merupakan biaya tetap
karena tidak berubah berapa pun jumlah output yang
dihasilkan.
Depresiasi aset modal dihitung selanjutnya.
Depresiasi dan biaya tunai kemudian dikurangkan
dari pendapatan tunai untuk menghitung laba bersih
sebelum pajak. Tarif pajak pendapatan diterapkan
terhadap pendapatan bersih sebelum pajak untuk
menghitung jumlah pajak. Pajak dikurangkan dari
laba bersih sebelum pajak untuk menghitung laba
bersih setelah pajak. Karena penyusutan adalah
biaya non-tunai, itu ditambahkan kembali ke laba
bersih setelah pajak untuk menghitung arus kas
setelah pajak.
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Arus kas relevan yang dihasilkan dari proses ini
untuk digunakan dalam penganggaran modal adalah
pendapatan tunai, biaya tunai, pajak, dan arus kas
bersih setelah pajak.
B. Menghitung Arus Kas Setelah Pajak
Arus kas :

Kompones Arus Kas

Cash Revenue
Cash Expenses
Depreciation
Pendapatan sebelum Pajak
Pajak
Pendapatan setelah pajak
Depresiasi
Arus kas Setelah Pajak

+
=
=
+
=

10,000
5,000
2,000
3,000
1,000
2,000
2,000
4,000

Cash Revenue
Cash Expenses

Arus Kas sebelum pajak
Pajak
Arus kas setelah pajak

+
=
=

10,000
5,000

5000
1000
4000

Contoh Penganggaran Modal
Contoh sederhana dari penganggaran modal
untuk

proyek

bisnis.

Investasi

awal

termasuk

pengeluaran untuk bangunan, peralatan, dan modal
kerja. Pendapatan tunai $ 110.000 diproyeksikan
untuk masing-masing dari 10 tahun proyek. Setelah
biaya tunai variabel dan tetap dikurangi, arus kas
bersih sebesar $ 50.000 (sebelum pajak) dihasilkan:
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Tahun
Real Estate
Peralatan
Modal Kerja
Total
Arus Kas Operasi
Volume Penjualan
Harga
Pendapatan
Biaya Variabel
Biaya tetap
Arus Kas Sblm Pajak
Depr. Gedung ( 20th)
Depr. Peralatan ( 7th)
Depr.recapture
Pajak
Arus Kas Stlh Pajak

0
$ -200,000
$ -70,000
$ -30,000
$ -300,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $
$
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
2.20 $
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $
$ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $ -35,000 $
$ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $ -25,000 $
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -7,500 $ -10,000 $ -10,000 $
$ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 42,500 $ 40,000 $ 40,000 $

Ending Arus Kas
Kas dari depr. gedung
Kas dari depr. Peralatan
Pengembalian Modal Kerja
Total
Arus Kas Bersih
Present Value CF
NPV

50,000
2.20
110,000
-35,000
-25,000
50,000
10,000
10,000
-12,500
37,500

$ 100,000
$ 10,000
$ 30,000
$ 140,000
$ -300,000 $
$ -300,000 $
$ 64,315

42,500 $
39,720 $

Penyusutan

42,500 $
37,121 $

42,500 $
34,693 $

42,500 $
32,423 $

gedung

42,500 $
30,302 $

42,500 $
28,320 $

dan

42,500 $
26,467 $

40,000 $
23,280 $

peralatan

40,000 $ 177,500
21,757 $ 90,232

yang

digunakan dalam proyek dihitung dan digunakan
untuk menghitung kewajiban pajak. Untuk tujuh
tahun pertama, pajak adalah $ 7.500, menghasilkan
arus kas bersih setelah pajak sebesar $ 42.500 per
tahun. Peralatan tersebut sepenuhnya disusutkan
setelah tujuh tahun, menghasilkan pajak yang lebih
tinggi dan arus kas bersih setelah pajak sebesar $
40.000 untuk tahun kedelapan dan kesembilan.
Meskipun tidak termasuk dalam contoh, harga
dan koefisien biaya dapat disesuaikan untuk inflasi
dan selama periode waktu tertentu.
Setelah 10 tahun berakhir, proyek tersebut
berakhir. Nilai pasar dari gedung dan peralatan
tersebut adalah $ 110.000. Dengan menambahkan
pengembalian modal kerja $ 30.000, arus kas masuk
adalah $ 140.000. Karena peralatan memiliki nilai
pasar

$

10.000

tetapi

disusutkan

sepenuhnya,

penyusutan $ 10.000 harus dibayar kembali (diambil
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kembali).

Penyusutan

meningkatkan

yang

pendapatan

diperoleh
kena

kembali

pajak,

yang

meningkatkan jumlah pajak dan mengurangi arus
kas bersih setelah pajak menjadi $ 37.500. Ketika
arus kas bersih untuk ketiga fase dijumlahkan dan
didiskontokan, nilai sekarang bersih proyek adalah $
64.315. Jadi, proyek bisnis diharapkan memberikan
pengembalian kas bersih sebesar $ 64.315.
Alih-alih mengakhiri bisnis, peralatan dapat
diganti pada akhir 10 tahun dan bisnis tetap berjalan.
Tetapi untuk tujuan perencanaan penganggaran
modal di awal proyek, periode 10 tahun memberikan
penilaian yang baik tentang kelayakan ekonomi.
C. Arus Kas, Bukan Keuntungan
Penganggaran modal didasarkan pada arus kas
yang

diproyeksikan

dari

suatu

proyek,

bukan

profitabilitas yang diproyeksikan. Meskipun terkait
erat, arus kas dan profitabilitas berbeda. Arus kas
mewakili arus masuk dan arus kas keluar dari bisnis.
Profitabilitas merepresentasikan pendapatan dan
pengeluaran bisnis.
Anda mungkin menganggap arus kas sebagai
transaksi

yang

profitabilitas
memengaruhi

memengaruhi

bisnis

Anda

"pengembalian

"buku

sebagai
pajak

cek"
item

dan
yang

penghasilan"

Anda. Misalnya, pembelian aset modal menghasilkan
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transaksi

yang

pengeluaran

berbeda.

awal

penjualannya

Arus

kas

untuk

aset

akhir

proyek,

pada

mencakup

modal

dan

sedangkan

profitabilitas menyatakan biaya aset modal dalam
serangkaian biaya penyusutan tahunan selama umur
aset.
D. Discount Rate
Tingkat

diskonto

yang

digunakan

dalam

analisis harus mencerminkan biaya modal. Jika
proyek sepenuhnya dibiayai dengan modal hutang,
tingkat

diskonto

adalah

tingkat

bunga

yang

dikenakan oleh pemberi pinjaman. Jika proyek
tersebut sepenuhnya didanai dengan modal ekuitas,
tingkat diskonto mungkin merupakan biaya peluang
dana. Misalnya, biaya peluang mungkin merupakan
tingkat pengembalian dana yang akan diperoleh dari
investasi di tempat lain. Jika ekuitas dan hutang
digunakan, bunga yang dibebankan atas uang yang
dipinjam dan tingkat pengembalian biaya peluang
dapat dicampur dalam menghitung tingkat diskonto.
E. Modal Kerja
Modal kerja mewakili uang yang dibutuhkan
untuk mendanai arus kas operasi tahunan. Saat
membuat

anggaran

modal,

penting

untuk

memungkinkan dana menyediakan likuiditas yang
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memadai untuk operasi. Pada awal proyek usaha,
modal kerja merupakan arus kas keluar layaknya
pembelian aset modal. Pada akhir proyek, modal
kerja merupakan arus kas masuk seperti halnya
penjualan aset modal. Jumlah modal kerja yang
tersisa pada akhir proyek tidak boleh sama dengan
modal kerja yang ditanamkan pada awal proyek.
Masalah terkait adalah modal yang dibutuhkan
untuk menjalankan proyek bisnis. Dalam banyak
situasi, jangka waktu dari pembelian awal peralatan
hingga fasilitas selesai dan berjalan sesuai kapasitas
bisa lama. Dana dibutuhkan untuk menjembatani
periode waktu ini.
Persoalan lainnya adalah modal kerja dalam
bentuk

dana

darurat

yang

dibutuhkan

untuk

menutupi kejadian yang tidak terduga. Ini dapat
mencakup pembengkakan biaya, kinerja fasilitas
yang buruk, penurunan pasar, dan banyak kejadian
tak terduga lainnya
Jika tingkat diskonto dirancang untuk mewakili
biaya modal untuk proyek bisnis, beban bunga tidak
boleh dimasukkan sebagai arus kas operasi. Jika ya,
bunga (biaya modal) akan dihitung dua kali.

*****
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BAB III
NET PRESENT VALUE

Net present value (NPV) adalah metode yang
digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari
semua arus kas masa depan yang dihasilkan oleh suatu
proyek, termasuk investasi modal awal. Ini banyak
digunakan
menetapkan

dalam
proyek

penganggaran
mana

modal

yang

untuk

cenderung

menghasilkan keuntungan terbesar.
 Nilai bersih saat ini, atau NPV, digunakan untuk
menghitung nilai arus pembayaran masa depan saat
ini.
 Jika NPV proyek atau investasi positif, itu berarti
nilai sekarang yang didiskontokan dari semua arus
kas masa depan yang terkait dengan proyek atau
investasi itu akan positif, dan oleh karena itu
menarik.
 Untuk menghitung NPV, Anda perlu memperkirakan
arus kas masa depan untuk setiap periode dan
menentukan tingkat diskonto yang benar.
Rumus NPV bervariasi bergantung pada jumlah
dan konsistensi arus kas masa depan. Jika terdapat satu
arus kas dari suatu proyek yang akan dibayarkan satu

27

tahun dari sekarang, maka perhitungan nilai bersih
sekarang adalah sebagai berikut
PV = Cash flow - initial investment
(1+i)t

Dimana:
Z1 = Arus kas masuk tahun 1
Z2 = Arus kas masuk tahun 2
r = Discount rate
X0 = Arus kas keluar saat pertama (thn 0) (i.e. the
purchase price / initial investment)
A. Mengapa Analisis Net Present Value (NPV)
Digunakan?
Analisis NPV digunakan untuk membantu
menentukan berapa nilai investasi, proyek, atau
rangkaian

arus

kas.

Ini

adalah

metrik

yang

mencakup semua, karena memperhitungkan semua
pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal yang
terkait dengan investasi dalam Arus Kas Bebas
(FCF).
Selain memfaktorkan semua pendapatan dan
biaya, ini juga memperhitungkan waktu setiap arus
kas yang dapat berdampak besar pada nilai sekarang
dari investasi. Misalnya, lebih baik untuk melihat
arus kas masuk lebih cepat dan arus kas keluar
nanti, dibandingkan dengan sebaliknya.
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B. Mengapa Arus Kas Didiskon?
Arus kas dalam analisis nilai sekarang bersih
didiskontokan karena dua alasan utama, (1) untuk
menyesuaikan risiko peluang investasi, dan (2) untuk
memperhitungkan nilai waktu uang (TVM).
Poin pertama (menyesuaikan risiko) diperlukan
karena tidak semua bisnis, proyek, atau peluang
investasi memiliki tingkat risiko yang sama. Dengan
kata lain, kemungkinan menerima arus kas dari US
Treasury bill jauh lebih tinggi daripada kemungkinan
menerima

arus

kas

dari

perusahaan

rintisan

teknologi muda.
Untuk

memperhitungkan

risiko,

tingkat

diskonto lebih tinggi untuk investasi berisiko dan
lebih rendah untuk investasi yang lebih aman.
Contoh perbendaharaan AS dianggap sebagai tingkat
bebas risiko, dan semua investasi lainnya diukur
dengan seberapa besar risiko yang mereka tanggung
relatif terhadap itu.
Poin kedua (untuk memperhitungkan nilai
waktu uang) diperlukan karena karena inflasi,
tingkat suku bunga, dan biaya peluang, uang lebih
berharga

semakin

cepat

diterima.

Misalnya,

menerima $ 1 juta hari ini jauh lebih baik daripada $
1 juta yang diterima lima tahun dari sekarang. Jika
uang itu diterima hari ini, itu dapat diinvestasikan

29

dan mendapatkan bunga, sehingga akan bernilai
lebih dari $ 1 juta dalam waktu lima tahun
Mari kita lihat contoh cara menghitung nilai
bersih saat ini dari serangkaian arus kas. Seperti
yang Anda lihat pada gambar di bawah, asumsinya
adalah bahwa investasi akan menghasilkan $ 10.000
per tahun selama 10 tahun, dan tingkat diskon yang
diperlukan adalah 10%.

Hasil akhirnya adalah nilai investasi ini bernilai
$ 61.446 hari ini. Ini berarti investor yang rasional
akan bersedia membayar hingga $ 61.466 hari ini
untuk menerima $ 10.000 setiap tahun selama 10
tahun. Dengan membayar harga ini, investor akan
menerima

tingkat

pengembalian

internal

(IRR)

sebesar 10%. Dengan membayar kurang dari $
61.000,

investor

akan

mendapatkan

tingkat

pengembalian internal yang lebih besar dari 10%.
C. Nilai Waktu dari Uang
Uang sekarang lebih berharga daripada uang di
kemudian
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hari.

Mengapa?

Karena

Anda

dapat

menggunakan

uang

untuk

menghasilkan

lebih

banyak uang!
Anda dapat menjalankan bisnis, atau membeli
sesuatu sekarang dan menjualnya nanti dengan
harga lebih, atau cukup menyimpan uang di bank
untuk mendapatkan bunga.
Katakanlah Nice Ltd ingin mengembangkan
bisnisnya sehingga ia bersedia menginvestasikan Rp
10.000.000.

Investasi

dikatakan

membawa

arus

masuk sebesar Rp. 100.000 di tahun pertama, 250.000
di tahun kedua, 350.000 di tahun ketiga, 265.000 di
tahun keempat dan 415.000 di tahun kelima. Dengan
asumsi tingkat diskonto 9%. Mari kita hitung NPV
menggunakan rumus.
Tahun

Arus Kas

Present value

Perhitungan

0

-1.000.000

-1000000

1

100.000

91.743

100000/(1.09)

2

250.000

210.419

250000/(1.09)^2

3

350.000

270.264

350000/(1.09)^3

4

265.000

187.732

265000/(1.09)^4

5

415.000

269.721

415000/(1.09)^5

Di sini NPV adalah Rp. 29.879 ( jumlahkan
kolom

present

value).

Karena

NPV

positif,
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investasinya menguntungkan dan karenanya Nice
Ltd dapat melanjutkan ekspansi.
D. Keuntungan dari Metode NPV
1. Nilai waktu dari uang
Metode nilai sekarang bersih adalah alat
untuk menganalisis profitabilitas proyek tertentu.
Ini mempertimbangkan nilai waktu dari uang.
Arus kas di masa depan akan memiliki nilai yang
lebih rendah dari arus kas saat ini. Dan karenanya
semakin jauh arus kas, semakin kecil nilainya. Ini
adalah

aspek

yang

sangat

penting

dan

dipertimbangkan dengan benar dalam metode
NPV. Hal ini memungkinkan organisasi untuk
membandingkan

dua

proyek

serupa

dengan

bijaksana, katakanlah Proyek A dengan masa
hidup 3 tahun memiliki arus kas yang lebih tinggi
di periode awal dan Proyek B dengan masa hidup 3
tahun memiliki arus kas yang lebih tinggi di
periode terakhir, kemudian menggunakan NPV
organisasi akan dapat memilih Proyek A dengan
bijaksana karena arus masuk saat ini lebih
berharga daripada arus masuk nanti
2. Nilai investasi
Metode Net Present Value tidak hanya
menyatakan

apakah

menguntungkan
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atau

suatu
tidak,

proyek

akan

tetapi

juga

memberikan nilai keuntungan total. Seperti pada
contoh di atas, proyek akan mendapatkan Rp.
29879 setelah mendiskontokan arus kas. Alat
tersebut mengukur keuntungan atau kerugian dari
investasi.
E. Keterbatasan Metode Net Present Value
Tarif diskon
Batasan utama dari Net present value adalah
tingkat

pengembalian

harus

ditentukan.

Jika

diasumsikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi,
itu dapat menunjukkan NPV negatif palsu, juga jika
tingkat pengembalian yang lebih rendah diambil itu
akan menunjukkan profitabilitas yang salah dari
proyek dan karenanya menghasilkan pengambilan
keputusan yang salah.
Proyek yang berbeda tidak dapat dibandingkan
NPV tidak dapat digunakan untuk membandingkan
dua proyek yang tidak memiliki periode yang sama.
Mengingat fakta bahwa banyak bisnis memiliki
anggaran tetap dan terkadang memiliki dua pilihan
proyek,

NPV

tidak

dapat

digunakan

untuk

membandingkan dua proyek yang berbeda dalam
periode waktu atau risiko yang terlibat dalam proyek
tersebut.
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Contoh Soal NPV
Sebuah Perusahaan X ingin membeli sebuah
mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi
produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut
adalah Rp. 150 juta dengan mengikuti aturan suku
bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk
Arus

Kas

yang

masuk

pada

perusahaan

itu

diestimasikan sekitar Rp. 50 juta per tahun selama 5
tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian
mesin produksi diatas dapat dilanjutkan?
Penyelesaiannya :
Diketahui :
Ct = Rp. 50 juta
C0 = Rp. 150 juta
r = 12% (0,12)
Jawaban:
NPV

= (C1/1+r) + (C2/(1+r)2) + (C3/(1+r)3) +
(C3/(1+r)4) + (Ct/(1+r)t) – C0

NPV

= ((50/1+0,12) + (50/1+0,12)2 + (50/1+0,12)3 +
(50/1+0,12)4 + (50/1+0,12)5) – 150

NPV

= (44,64 + 39,86 + 35,59 + 31,78 + 28,37) – 150

NPV

= 180,24 – 150

NPV

= 30,24

Jadi nilai untuk NPV-nya adalah Rp. 30,24 juta.
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Contoh Soal NPV
Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat,
maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk
melakukan penambahan armada baru. Arus kas
diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta tiap
tahun sepanjang lima (5) tahun. Harga armada yang
akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga
11% tiap tahunnya adalah sebesar 120 juta.
Berdasarkan data di atas, penanaman modal
berupa pembelian armada dapat dilaksanakan?
Jawab :
Ct = 60 juta
C0 = 120 juta
r = 11% (0,11)
Sehingga :
Net Present Value = (C1/1+r) + (C2/(1+r)2) +
(C3/(1+r)3) + (C3/(1+r)4) + (Ct/(1+r)t) – C0
= ((60/1+0,11) + (60/1+0,11)2 + (60/1+0,11)3 +
(60/1+0,11)4 + (60/1+0,11)5) – 120
= (54,05 + + 48,69 + 43,87 + 39,52 + 35,60) –
150
= 221,73 – 150
= 71,73
Jadi nilai NPV atas tindakan penanaman modal
tersebut adalah sebesar Rp. 71,73 juta.
Berdasarkan pada hasil perhitungan seperti
contoh di atas, maka NPV yang dihasilkan oleh
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perusahaan

ABC

tercatat

positif

yaitu

dengan

nominal 71,73 juta. Atau dengan kata lain pengadaan
armada yang akan

dilakukan oleh

perusahaan

tersebut dapat memberikan pendapatan sekitar 71,73
juta.
Perhitungan tersebut dilakukan setelah melalui
masa

pelunasan

biaya

pembelian

serta

sudah

termasuk penghitungan pelunasan bunga. Dengan
hasil yang diperoleh tersebut maka penanaman modal
berupa pembelian mesin produksi bisa dijalankan.
Meskipun terdiri dari angka yang didapat dari
data, namun nilai NPV tersebut tidaklah 100%
akurat untuk memprediksi masa depan. Ada banyak
faktor

yang

akan

mempengaruhi

hasil

akhir

investasi. Seperti contoh di atas, perusahaan ABC
mungkin

tidak

akan

benar-benar

mengalami

keuntungan persis 60 juta tiap tahunnya.
Hal ini berkaitan dengan nilai suku bunga yang
berubah, laba perusahaan yang tidak konsisten
maupun kebijakan lainya. Maka secara riil, nilai
akhir dari NPV pun tidak akan murni bulat 71,73
juta. Namun walau demikian, perhitungan ini bisa
menjadi tetap dijadikan pertimbangan.

*****
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BAB IV
INTERNAL RATE OF RETURN

Internal Rate of Return atau IRR adalah cara
untuk

mengukur pengembalian

dengan

mengabaikan

investasi

faktor-faktor

potensial

eksternal.

IRR

membantu investor memperkirakan seberapa besar
kemungkinan investasi bisa mendatangkan keuntungan
bagi mereka. Semakin tinggi nilai IRR maka investor
akan semakin tertarik.
IRR adalah tingkat diskonto yang diterapkan
pada arus kas yang berbentuk persentase. Penerapan ini
diharapkan dapat menghasilkan nilai sekarang bersih
atau Net Present Value (NPV) tercatat nol dalam sebuah
investasi.

IRR

juga

disebut

dengan

Tingkat

Pengembalian Internal.
Sebagai contoh jika sebuah investasi memiliki
IRR sebesar 10% maka dapat diartikan bahwa investasi
tersebut akan menghasilkan tingkat pengembalian
tahunan sebesar 10%. Menghitung IRR untuk beberapa
rencana

investasi

dapat

membantu

investor

memutuskan satu yang paling menguntungkan.
Rumus IRR
IRR = rk + ( NPV rk / (TPV rk – TPV rb)) x (rb-rk)
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Keterangan:
IRR

= Internal

Rate

of

Return

atau

Tingkat

Pengembalian Internal
rk

= suku bunga yang lebih kecil

rb

= suku bunga yang lebih besar

NPV rk = Net Present Value (suku bunga kecil)
TPV rk = Total Present Value (suku bunga kecil)
TPV rb = Total Present Value (suku bunga besar)
Catatan :
Internal Rate of Return adalah discount rate atau
diskonto yang menghasilkan NPV = nol. Kesimpulannya,
bila penghitungan IRR lebih besar ketimbang diskonto,
maka rencana investasi tersebut dapat dilanjutkan.

Dimana r = IRR
IRR annuity:

where:
Q (n,r) : discount factor
Io

: nitial outlay

C

: uniform annual receipt (C1 = C2 =....= Cn)

Contoh 1:
Keluarga Miller mendepositokan $ 50.000 ke dalam
rekening mereka pada tanggal 1 Mei 2005 dan $ 40.000
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lainnya pada tanggal 1 Juli 2005. Portofolio juga
menerima

dan

menginvestasikan

kembali

dividen

sebesar $ 30.000 pada tanggal 1 Juli, ditambah $ 30.000
lainnya pada tanggal 31 Desember. Penasihat investasi
Miller, Greenbush Investments, menggunakan sistem
penetapan harga harian yang menunjukkan nilai akun
(termasuk

dividen

dan

kontribusi)

masing-masing

sebesar $ 2.375.000 dan $ 2.460.000 pada tanggal 1 Mei
dan 1 Juli. Akun tersebut bernilai $ 2.225.000 pada
tanggal 1 Januari 2005 dan $ 2.445.000 pada tanggal 31
Desember 2005.
Berapa tingkat pengembalian internal tahunan?
Kita harus mengidentifikasi informasi penting
dalam masalah ini; yaitu, arus kas yang harus
dimasukkan ke dalam kalkulator dan arus kas yang
harus diabaikan. Arus kas yang penting adalah:
nilai pasar awal $ 2.225.000 pada 1/1/2005
kontribusi $ 50,000 pada 5/1/2005
kontribusi $ 40.000 pada 7/1/2005
nilai pasar akhir $ 2.445.000 pada 12/31/2005
Ini akan memberi Anda pengembalian tahunan sebesar
5,70%
Contoh 2:
Anda meminjamkan 1 juta kepada seseorang.
Sesuai ketentuan pinjaman, Anda akan menerima
pembayaran bunga 11% atau 110 ribu pada akhir tahun
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pertama, dan pembayaran bunga 20% atau 200 ribu
pada akhir tahun kedua. Nantinya Anda juga akan
menerima kembali pokok pinjaman 1 juta Anda.
Maka IRR atau Tingkat Pengembalian Internal
Anda pada pinjaman ini akan menjadi 15,1825%.
Hasil tersebut didapat dari :
NPV dari 110.000 adalah 95.500, diberikan tingkat
diskonto 15,1825%.
Yaitu, 110.000 : 1.151825 = 95.500
Sementara itu, NPV 1.200.000 adalah 904.500, diberikan
tingkat diskonto 15,1825%.
Maka 1.200.000 : ((1.151825) ^ 2) = 904.500
Dan 95.500 + 904.500 = 1.000.000
Contoh 3:
Berapa IRR dari pendapatan tahunan yang sama
sebesar $ 20 per tahun yang diperoleh selama 7 tahun
dan biaya $ 120?

= 6 dari table = 4%
Contoh 4:
Temukan IRR proyek ini untuk perusahaan dengan
biaya modal 20%:
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Tahun

Arus Kas $
0
1
2

-10,000
8,000
6,000

a. Coba di df 20%
b. Coba di df 27%
c. Coba di df 29%
Contoh 5: NPV Dan IRR untuk independen proyek

 Jika arus kas didiskontokan pada k1, NPV positif dan
IRR > k1: terima proyek.
 Jika arus kas didiskontokan pada k2, NPV negatif
dan IRR < k2: tolak proyek.
 Bukti matematis: agar proyek dapat diterima, NPV
harus positif
Contoh 6:
NPV Dan IRR untuk dependen proyek
Agritex

sedang

mempertimbangkan

untuk

membangun blok kantor satu lantai (Proyek A) atau
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lima lantai (Proyek B) di lokasi utama. Informasi berikut
ini tersedia:
Project A
Project B

Investasi Awal
-9,500
-15,000

Net Inflow
11,500
18,000

Asumsi k = 10%, Proyek yang mana yang harus
dijalankan?

= $954.55

= $1,363.64
Kedua proyek dengan lama peerjaan adalah 1 tahun:
IRRA:
$11,500 = $9,500 (1 +RA)

= 1.21-1
IRRA = 21%
IRRB:
$18,000 = $15,000(1 + RB)
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= 1.2-1
IRRB = 20%
Keputusan:
Asusmsi k = 10%, kedua proyek diterima, karena:
NPVA and NPVB adalah positive IRRA > k AND IRRB > k
Proyek mana yang lebih baik diambil oleh Agritek??
Jika menggunakan meode NPV:
NPVB ($1,363.64) > NPVA ($954.55): Agritex harus
memilih Project B.
Jika menggunakan metode IRR:
IRRA (21%) > IRRB (20%): Agritex harus memilih Project
A
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Contoh 7:
Perbedaan skala Investasi
NPV dan IRR dapat memberikan keputusan yang
bertentangan di mana proyek berbeda dalam skala
investasinya. Contoh:
Tahun
Project A
Project B

0
-2,500
-14,000

1
1,500
7,000

2
1,500
7,000

3
1,500
7,000

Asumsi k= 10%.
NPVA = $1,500 x PVFA at 10% for 3 tahun
= $1,500 x 2.487
= $3,730.50 - $2,500.00
= $1,230.50.
NPVB == $7,000 x PVFA at 10% for 3 tahun
= $7,000 x 2.487
= $17,409 - $14,000
= $3,409.00.
IRRA =

= 1.67.
Didapat IRRA = 36% (dari tables)
IRRB =
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= 2.0
Didapat IRRB = 21%
Keputusan:
Konflik terjadi::
NPV prefers B to A
IRR prefers A to B
NPV
Project A $ 3,730.50
Project B $17,400.00

IRR
36%
21%

Untuk menunjukkan mengapa:
1. NPV lebih memilih B, proyek yang lebih besar,
dengan tingkat diskon di bawah 20%
2. NPV lebih unggul dari IRR
a. Gunakan

pendekatan

arus

kas

inkremental,

pendekatan "B dikurangi A"
b. Memilih proyek B sama saja dengan memilih
proyek hipotetis "B dikurangi A".
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0

1

2

3

Project B

-14,000

7,000

7,000

7,000

Project A

-2,500

1,500

1,500

1,500

-11,500

5,500

5,500

5,500

"B

minus

A"
IRR"B Minus A"

= 2.09
= 20%
c. Pilihan B ekuivalen dengan to: A + (B - A) = B
d. Memilih proyek B yang lebih besar berarti memilih
proyek A yang lebih kecil ditambah pengeluaran
tambahan sebesar $ 11.500 di mana $ 5.500 akan
direalisasikan setiap tahun selama 3 tahun ke
depan.e) The IRR"B

minus A"

on the incremental cash

flow is 20%.
e. Diberikan k dari 10%, ini adalah peluang yang
menguntungkan, oleh karena itu harus diterima.
f. Tetapi, jika k lebih besar dari IRR (20%) pada CF
tambahan, maka tolak proyek.
g. Titik interseksi,
h. NPVA = NPVB or NPVA - NPVB = 0, i.e. Pilihan
sama baik proyek A atau B
i. Jika k = 20% (IRR of "B - A") perusahaan harus
memilih project A.
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Contoh 8:
Waktu arus kas
IRR

dapat

memberikan

keputusan

yang

saling

bertentangan di mana waktu arus kas bervariasi antara
2 proyek. Perhatikan bahwa pengeluaran awal Io sama
0
Project A
Project B
"A minus B"

1

2

-100 20 125
-100 100 31.3
0 -80 88.2

Asumsi K = 10%
NPV
Project A
Project B
"A minus B"

IRR

17.3 20.0%
16.7 25.0%
0.6 10.9%

IRR lebih memilih B daripada A meskipun kedua proyek
memiliki

pengeluaran

awal

yang

identik.

Jadi,

keputusannya adalah menerima A, yaitu B + (A - B) = A.

*****
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BAB V
PAYBACK PERIOD

Payback

Periode

sering

digunakan

sebagai

"metode penyaringan pertama". Maksudnya, ketika
proyek

investasi

modal

sedang

dipertimbangkan,

pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah:
'Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar
kembali

biayanya?'

Perusahaan

mungkin

memiliki

target pengembalian modal, sehingga akan menolak
proyek modal kecuali waktu pengembalian modalnya
kurang dari beberapa tahun tertentu.
Contoh 1:
Tahun

0

1

Project A 1,000,000 250,000

2

3

4

5

250,000

250,000

250,000

250,000

Untuk proyek dengan penerimaan tahunan yang sama:

= 4 Tahun
Contoh 2:
Tahun
Project B

0
-10,000

1
5,000

2
2,500

3
4,000

4
1,000
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Periode pengembalian terletak antara tahun 2 dan
tahun 3. Jumlah uang yang diperoleh kembali pada
akhir tahun kedua
= $7,500, ($5,000 + $2,500)
Jumalah modal dapat pulang poko pada tahu ke 3
= $10,000 - $7,500
= $2,500

= 2.625 tahun
Contoh 3:
Suatu investasi ditanam pada tahun 2009 sebesar Rp
10.000.000,00. Cost of Capital 12% (Tingkat Bunga di
Bank). Inflasi 10%. Diharapkan balik modal setelah
tahun ke-4. Cash Flow yang diperoleh untuk 6 tahun ke
depan adalah sebagai berikut :

Payback Period; modal sudah kembali pada tahun ke
lima. Cara untuk menghitung waktu yang lebih rinci :
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Bandingkan kekurangan tahun ke-4 dengan cash flow
tahun ke-5
= (Rp 10 juta – Rp 8 juta) : (Rp 11,2 juta – Rp8.000.000) x Rp 12 bulan

= 7,5 hari
Berarti balik modal 4 tahun 7 bulan 15 hari
Kelemahan metode pengembalian:
 Ini mengabaikan waktu arus kas dalam payback
period, arus kas setelah akhir payback period dan
oleh karena itu total pengembalian proyek.
 Ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Ini berarti
bahwa ini tidak memperhitungkan fakta bahwa $ 1
saat ini bernilai lebih dari $ 1 dalam waktu satu
tahun. Seorang investor yang memiliki $ 1 hari ini
dapat mengkonsumsinya dengan segera atau sebagai
alternatif dapat menginvestasikannya dengan tingkat
bunga

yang

berlaku,

katakanlah

30%,

untuk

mendapatkan pengembalian $ 1,30 dalam waktu satu
tahun.
 PP tidak dapat membedakan antara proyek-proyek
dengan periode pengembalian yang sama.
 PP dapat menyebabkan investasi yang berlebihan
dalam proyek-proyek jangka pendek.
Keuntungan dari metode payback:
 Pengembalian bisa menjadi penting: pengembalian
panjang berarti modal terikat dan risiko investasi
tinggi. Metode tersebut juga memiliki kelebihan yaitu
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melibatkan perhitungan yang cepat, sederhana dan
konsep yang mudah dipahami.

*****
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BAB VI
PROFITABILITY INDEX

PI

adalah

Metode Profitability

variasi

dari

Index (PI)

metode

atau

sering

NPV.
disebut

dengan Desirability Index (DI) merupakan metode yang
menghitung

perbandingan

antara

nilai

sekarang

penerimaan kas bersih di masa yang akan datang
(proceeds) dengan nilai sekarang investasi (outlays).
A. Kelebihan Profitability Index (PI)
Metode Profitability

Index (PI),

sebagai

alat

analisis untuk menentukan tingkat pengembalian
investasi, mempunyai kelebihan dan kekurangan
sebagai berikut.
1. Memperhhitungkan

tingkat

bunga

yang

sebenarnya
2. Mudah diterapkan karena tidak menggunakan
pendekatan trial and error
3. Mudah menyesuaikan dengan risiko yaitu dengan
menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk
tahun-tahun berikutnya.
B. Kekurangan Profitability Index (PI)
1. Sulit menentukan rate minimum yang diinginkan

53

2. Tidak

menunjukkan rate

of

return yang

sebenarnya
3. Adanya sumsi bahwa semua aliran kas masuk
bersih

segera

dapat

di-investasikan

kembali

pada rate yang dipilih
Rumus PI:

Keputusan:
PI > 1; menerima project
PI < 1; Menolak project
If NPV = 0, maka:
NPV = PV - Io = 0
PV = Io
Dibagi kedua sisi by Io didapat:

PI 1,2 berarti profitabilitas proyek adalah 20%.
Contoh:
PV of CF
Project A
Project B

100
1,500

Io
50
1,000

PI
2
1.5

Pilih opsi B karena ini memaksimalkan profitabilitas
perushaan sebesar $ 1.500.
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BAB VII
EQUIVALENT ANNUAL ANNUITY

Equivalent Annual Annuity (EAA) adalah metode
evaluasi proyek dengan durasi hidup yang berbeda.
Metrik profitabilitas proyek tradisional seperti NPV,
IRR atau payback period memberikan perspektif yang
sangat berharga tentang bagaimana proyek yang layak
secara finansial secara keseluruhan. Anuitas tahunan
setara

adalah

metrik

yang

digunakan

untuk

menentukan seberapa efisien proyek secara finansial.
EAA juga sebagai pendekatan yang digunakan
dalam penganggaran modal untuk memilih antara
proyek yang saling eksklusif dengan masa manfaat yang
tidak sama. Ini mengasumsikan bahwa proyek adalah
anuitas, menghitung nilai sekarang bersih untuk setiap
proyek, dan kemudian menemukan arus kas tahunan
yang ketika didiskontokan pada tingkat diskonto yang
relevan untuk umur proyek yang relevan, akan sama
dengan nilai bersih sekarang untuk proyek tersebut.
A. Menghitung Equivalent Annuity Tahunan

Atau dapat ditulis juga
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EAA =

Net Present Value
1 − (1 + r)-n
R

Dimana:
r

= Project discount rate (WACC)

NPV = Net present value dari arus kas project
n

= durasi project (dalam tahun)

Contoh 1:
Misalkan

Toko

Donat

Sally

sedang

mempertimbangkan untuk membeli salah satu dari
dua mesin. Mesin A merupakan salah satu mesin
pengaduk adonan yang memiliki masa pakai 6 tahun.
Selama

waktu

memungkinkan

ini,
Sally

mesin
untuk

tersebut

akan

merealisasikan

penghematan biaya yang signifikan dan mewakili
NPV sebesar $ 4 juta. Mesin B merupakan mesin
icing yang memiliki masa manfaat 4 tahun. Selama
waktu ini, mesin akan memungkinkan Sally untuk
mengurangi limbah icing dan mewakili NPV sebesar
$ 3 juta. Donat Sally memiliki modal biaya 10%.
Mesin mana yang harus diinvestasikan Sally?

56

Angka EAA ini memberi tahu kita berapa arus
kas rata-rata dari setiap mesin, mengingat NPV dan
masa manfaatnya. Dengan menggunakan metode
EAA, dapat dlihat bahwa Mesin B memiliki EAA yang
lebih tinggi. Karenanya, Sally disarankan untuk
berinvestasi
mendapatkan

pada

mesin

EAA

ini.

adalah

Cara

lain

mengukur

untuk
efisiensi

keuangan setiap proyek
Dengan

menggunakan

pendekatan

NPV

tradisional, dapat dilihat bahwa Mesin A memiliki
NPV yang lebih tinggi daripada Mesin B. Oleh karena
itu, sebaiknya Sally berinvestasi di Mesin A. Namun,
mesin mana yang diputuskan untuk diinvestasikan
oleh Sally bergantung pada situasi dan sasaran
bisnis.

Misalnya,

kesulitan

jika

melakukan

perusahaan
pembayaran

mengalami
bunga

atas

utangnya, memilih proyek dengan NPV yang lebih
rendah tetapi arus kas rata-rata yang lebih tinggi
mungkin merupakan keputusan yang lebih baik.
Sebaliknya, jika bisnisnya sehat secara finansial,
menggunakan

proyek

NPV

tertinggi

mungkin

merupakan cara yang harus ditempuh karena ini
akan memberikan keuntungan finansial terbesar.
Contoh 2:
Sistem

Pembakaran

terlibat

dalam

pengembangan game balap mobil. Perusahaan harus
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memilih di antara dua game: Outback dan Accelerate.
Outback

memperkenalkan

teknologi

revolusioner

yang disebut SRP dan diharapkan tetap segar selama
5 tahun. Accelerate lebih merupakan permainan
balap tradisional berbiaya rendah dan merupakan
semacam peningkatan ke Nitrous, buku terlaris saat
ini.

Accelerate

diharapkan

dapat

menghasilkan

penjualan hanya dalam 2 tahun
Berikut adalah jadwal arus kas masing-masing
proyek:

Tahun
0
1
2
3
4
5

Outback
-15,000,000
5,000,000
6,000,000
8,000,000
3,000,000
2,000,000

Accelerate
-8,000,000
8,000,000
2,000,000

Karena Outback revolusioner, ini melibatkan
perekrutan konsultan eksternal untuk membantu
pengoptimalan

dan

pengujian

karenanya

investasi

awal

Pedalaman

memiliki

risiko

mengharuskan

penggunaan

permainan,

yang

lebih

dan

tinggi.

lebih

tinggi

yang

tarif

diskon

10%

dibandingkan dengan tarif 8% yang berlaku untuk
Accelerate.
Proyek
perusahaan?
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mana

yang

harus

dijalankan

Langkah

pertama

dalam

pendekatan

EAA

adalah menghitung nilai NPV relevan:
Tahun
0
1
2
3
4
5

Outback
Accelerate
10% Discount
Present
8% Discount
Arus Kas
Arus Kas
Factor
Value
Factor
-15,000,000
1
-15,000,000 -8,000,000
1
5,000,000
0.9091
4,545,455 8,000,000
0.9259
6,000,000
0.8264
4,958,678 2,000,000
0.8573
8,000,000
0.7513
6,010,518
3,000,000
0.683
2,049,040
2,000,000
0.6209
1,241,843
3,805,534

Present
Value
-8,000,000
7,407,407
1,714,678

1,122,085

Langkah kedua menemukan arus kas yang terjadi
pada setiap akhir tahun yang akan sama dengan nilai
NPV relevan ketika didiskontokan dengan tingkat
diskonto yang relevan.
EAAOutback =

$3,805,534
(1 − (1 + 10%)-5) ÷ 10%

EAAAccelerate = $1,122,085
(1 − (1 + 8%)-2) ÷ 8%

= $1,003,890

= $629,231

Karena Outback memiliki EAA yang lebih tinggi, itu
adalah pemenang yang jelas. Perusahaan harus
mengerjakan Outback.
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BAB VIII
REAL OPTION ANALYSIS

Opsi Riil adalah hak tetapi bukan kewajiban
untuk membuat keputusan bisnis. Konsep opsi riil
sangat

penting

untuk

keberhasilan

bisnis

karena

kemampuan memilih peluang bisnis yang tepat memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas dan
pertumbuhan perusahaan. Opsi nyata memungkinkan
tim manajemen menganalisis dan mengevaluasi peluang
bisnis dan memilih yang tepat.
Konsep opsi riil didasarkan pada konsep opsi
keuangan; dengan demikian, pengetahuan fundamental
tentang opsi keuangan sangat penting untuk memahami
opsi riil
A. Jenis Opsi Ril
Opsi

Ril

dapat

diklasifikasikan

ke

dalam

kelompok yang berbeda. Jenis yang paling umum
adalah:

opsi

untuk

memperluas,

opsi

untuk

meninggalkan, opsi untuk menunggu, opsi untuk
beralih, dan opsi untuk mengontrak.
 Opsi

untuk

memperluas

adalah

opsi

untuk

melakukan investasi atau menjalankan proyek di
masa depan untuk memperluas operasi bisnis
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(rantai makanan cepat saji mempertimbangkan
pembukaan restoran baru).
 Opsi

untuk

ditinggalkan

menghentikan

proyek

adalah
atau

opsi
aset

untuk
untuk

merealisasikan nilai sisa (pabrikan dapat memilih
untuk menjual peralatan lama).
 Pilihan untuk menunggu adalah pilihan untuk
menunda keputusan bisnis ke masa depan (sebuah
rantai makanan cepat saji mempertimbangkan
untuk membuka restoran baru tahun ini atau
tahun depan).
 Opsi kontrak adalah opsi untuk menutup suatu
proyek di masa mendatang jika kondisinya tidak
mendukung

(perusahaan

multinasional

dapat

menghentikan operasi cabangnya di negara dengan
situasi politik yang tidak stabil).
 Opsi untuk beralih adalah opsi untuk menutup
proyek di beberapa titik di masa depan jika
kondisinya

tidak

menguntungkan

dan

melanjutkannya ketika kondisinya mendukung
(sebuah perusahaan minyak dapat menghentikan
operasi salah satu pabriknya ketika harga minyak
rendah dan melanjutkan operasi saat harga tinggi).
Metode NPV adalah pendekatan yang paling
mudah untuk penetapan harga opsi riil. Misalnya,
untuk opsi untuk memperluas operasi bisnis, kami
dapat memperkirakan arus kas masa depan dari
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proyek ini dan mendiskontokannya ke nilai saat ini
dengan biaya peluang. Kami akan menggunakan opsi
jika NPV positif dan mengabaikannya jika NPV
negatif. Namun, dalam situasi kehidupan nyata,
pendekatan NPV mungkin sulit dilakukan dengan
benar.
B. Pricing of Real Options
Pendekatan
diterapkan

untuk

harga

opsi

memberi

Beberapa

opsi nyata

panggilan;

beberapa

keuangan
harga

opsi

berperilaku mirip
berperilaku

mirip

dapat
nyata.
dengan
dengan

menempatkan. Misalnya, opsi untuk memperluas
dapat dilihat sebagai opsi panggilan, sedangkan opsi
untuk meninggalkan dapat dilihat sebagai opsi jual.
Untuk menggunakan teknik penentuan harga
opsi keuangan untuk opsi riil, terlebih dahulu harus
menentukan variabel yang relevan.
Simbol

Opsi Keuangan

Real Option

S

Stock price

Expenditure required to acquire asset/Upfront investment

K

Strike price

Current value of asset/project

T

Time to maturity Time before the opportunity expires

σ

Volatility

Riskiness of asset/project

r

Risk-free rate

Interest rate

Div.

Dividends

Cash flows from operations
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