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ABSTRACT 

The development of the Sport industry today is increasingly competitive with large 

market share. These conditions encourage CV. Maverick Indoasia to conduct product innovation 

of products already on the market. This innovation in the form of project opening new store 

launch to reaches the higher consumer.  

The calculation of financial feasibility of project made by the method of capital 

budgeting. Secondary data obtained and processed using NPV (Net Present Value), IRR 

(Internal Rate of Return), PI (Profitability Index), Payback Period, Discounted Payback Period 

and scenario analysis.  

Based on calculations obtained a positive value and the rate of return higher than the 

cost of capital. Then the conclusions obtained from the analysis conducted are CV. Maverick 

Indoasia should open the new store.  

 

Key words : Capital budgeting, Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability 
Index, Payback Period, Discounted Payback Period, Scenario Analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di tengah persaingan global di segala bidang, banyak pihak yang tidak mampu 

bersaing dan terpuruk dari segi ekonomi dan kesejahteraaan. Peran pemerintah yang 

tidak dapat memasuki semua golongan dapat memperburuk keadaan ini. Penghasilan 

seseorang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan setiap orang dari segi ekonomi, keadaan 

ekonomi yang kompleks ini menjadikan kita berlomba lomba dengan menghindari 

kemiskinan yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Ketidakpastian ekonomi 

yang membuat berbagai perusahaan tidak dapat bersaing dan menghentikan usahanya 

dapat meningkatkan pengangguran di Indonesia, hal tersebut dapat menyebabkan 

kesejahteraan masyarakat yang terus menurun.  

Kesejahteraan hidup yang semakin berat ini di rasakan oleh semua kalangan baik 

sektor formal maupun informal. Oleh karena itu kita sebagai individu haruslah mampu 

berfikir kreatif dan inovatif untuk membaca peluang, sehingga kita dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup. Kompetisi kita lakukan secara sadar maupun tidak, hal tersebut 

terlihat dari pembentukan paradigma baru bahwa kita harus terus bergerak dan tidak 

tinggal diam dengan berfikir kritis serta inovatif. Banyak perusahaan yang pada awalnya 

terlihat baik namun tidak memberikan hasil yang menguntukan sebaik tampilannya. Hal 

tersebut merupakan awal pergerakan perdagangan dan perekenomian global dimana yang 

kreatif dan inovatiflah yang terus bertahan.  

Wirausaha atau entrepreneurship yang saat ini sedang berkembang di Indonesia 

merupakan salah satu bentuk implementasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup 

kesejahteraannya. Wirausaha memiliki manfaat dari segi ekonomi dan bisnis berperan 

sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun 
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tidak. Maanfaat secara umum bagi negara, wirasusaha dapat mengatasi permasalaahan 

pengangguran di Indonesia. Jadi pada dasarnya wirausaha memiliki banyak manfaat baik 

untuk personal, seperti kepuasan pribadi dan tujuan personal. Maupun bagi negara dalam 

pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan perekonomian nasional.  

 Agar dapat mencapai tingkat keuntungan dan manfaat yang optimal, seorang 

wirausaha sebaiknya mengkaji bidang usaha yang akan di buat melalui sebuah analisis 

Capital Budgeting. Hal tersebut digunakan untuk meminimalkan risiko serta sebagai 

dokumen investor. Analisi tersebut juga di gunakan untuk membuat sebuah perencanaan 

yang matang serta berorientasi pada laba dan kemampuan usaha bertahan di kompetisi 

global.  

Dengan pemaparan di atas penulis tertarik untuk membuat sebuah analisis capital 

budgeting untuk menilai pengambilan keputusan pada investasi yang akan dilakukan 

oleh CV Maverick Indoasia. CV. Maverick Indoasia merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penyediaan perlengkapan alat olahraga berupa jersey. Dalam hal 

ini penulis akan mencoba menganalisa perencanaan bisnis perusahaan CV. Maverick 

Indoasia melalui aspek keuangan. 

 CV. Maverick Indoasia  menggunakan tiga metode dalam perencanaan 

pengambilan keputusan investasi, yaitu dengan menghitung metode NPV, IRR, Payback 

period. Dengan ketiga metode tersebut dapat dilihat apakah proyek Pembukaan cabang 

tersebut layak dijalankan apa tidak. CV. Maverick Indoasia pada tahun 2007 

mengembangkan sebuah sports vendor dengan  produk unggulan mereka yaitu jersey 

bola (futsal) dengan kualitas yang sangat baik di daerah Kemang. 

 Namun dengan seiring berjalannya waktu usaha yang dijalankan berkembang dan 

menarik banyak peminat, sehingga pihak manajemen CV. Maverick Indoasia 

memutuskan untuk membuka cabang pembantu.  
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Berikut adalah latar belakang dijalankannya proyek tersebut : 

1. Jumlah peminat olahraga sepakbola atau futsal di Indonesia sangat banyak 

jumlahnya, tidak memandang usia gender suka atau agama. 

2. Dalam hal ini tujuan dilakukannya proyek pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey di wilayah Bekasi, agar dapat meningkatkan penjualan CV. Maverick 

Indoasia yaitu dengan menentukan revenue baru bagi perusahaan ini. Karena 

proyek ini bisa meningkatkan pendapatan CV. Maverick Indoasia  

3. Meningkatkan service kepada konsumen terhadap pelayan dan kenyaman yang 

diberikan. Karena kualitas pelayan yang di berikan dulunya kurang maksimal 

mengingat banyaknya pesanan yang datang, sehingga pihak Maverick Jersey 

kewalahan memenuhi pesanan-pesanan yang ada , maka dari itu CV. Maverick 

Indoasia  ingin memperbaiki dari segi service quality kepada konsumennya.  

 Dalam hal ini untuk pengembangan modal yang diharapkan dapat dijadikan 

pedoman untuk pengambilan keputusan dalam hal pengaturan penjualan dan alur kas dan 

yang mempengaruhi modal. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut 

melalui proposal yang berjudul: ANALISIS CAPITAL BUDGETING SEBAGAI 

ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERUSAHAAN PENYEDIA 

PERALATAN OLAHRAGA (STUDI KASUS PADA PEMBUKAAN CABANG 

BARU CV. MAVERICK INDOASIA) 
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1.2 Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan investasi pada proyek pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey dikaji dengan metode Payback period? 

2. Bagaimana kelayakan investasi pada proyek pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey dikaji dengan metode NPV?  

3. Bagaimana kelayakan investasi pada proyek pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey dikaji dengan metode IRR? 

4. Bagaimana kelayakan investasi pada proyek pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey dikaji dengan metode PI? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Studi kelayakan yang dilaksanakan terhadap gagasan bisnis Maverick Jersey 

dibatasi hanya terfokus kepada aspek keuangan dengan menggunakan kriteria Net 

Present Value, Internal Rate of Return, Discounted Payback Period, dan Profitability 

Index. Studi terhadap aspek-aspek selain aspek keuangan tetap dilaksanakan namun 

secara sederhana. 

 

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 

 Penelitian capital budgeting ini erat hubungannya dengan mata kuliah 

Manajemen Keuangan. Manajemen memerlukan informasi manajemen keuangan sebagai 

salah satu dasar penting untuk menentukan pilihan investasi. Informasi manajemen 

keuangan dimasukkan dalam suatu model pengambilan keputusan yang berupa kriteria 

penilaian investasi untuk memungkinkan manajemen memilih investasi terbaik di antara 

alternatif investasi yang tersedia dan sebagai pengambilan keputusan dalam hal 
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pembelajaran terhadap semua akademis sehingga dengan melakukan penelitian ini 

diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya. 

 Penelitian ini diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari, 

serta perusahaan yang masih dalam tahap membangun untuk penunjang pengetahuan di 

bidangnya agar lebih optimal dan lebih mendapatkan hasil yang diinginkan untuk 

mendapatkan laba yang sebanyak banyaknya, dan meminimalisir biaya, serta untuk 

dipraktekan dalam hal pengambilan keputusan dalam hal permasalahan kas serta 

investasi capital budgeting. 

 

a. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  pengaruh capital budgeting terhadap pengambilan keputusan. Dari tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya rencana investasi pada proyek 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey dengan metode payback period dan 

discounted payback period. 

2. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya rencana investasi pada proyek 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey dengan metode NPV.  

3. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya rencana investasi pada proyek 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey dengan metode IRR. 

4. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya rencana investasi pada proyek 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey dengan metode PI. 
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b.Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penilaian 

kelayakan investasi pada sebuah perusahaan, dengan mengimplementasikan 

materi yang telah didapat selama perkuliahaan. 

2. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dan 

menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan analisis kelayakan investasi yang 

selama ini telah dilakukan. 

3. Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan referensi 

untuk penelitian yang sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya akhir ini disusun berdasarkan kaidah tulisan ilmiah 

yang dibagi-bagi dalam lima tahapan sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika 

penulisan untuk memudahkan pembaca memahami alur penulisan. 

Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari teori-teori yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, 

artikel, jurnal dan sumber-sumber pustaka lainnya yang akan menjadi landasan teori 

dalam menjelaskan temuan dan analisis hasil penelitian. 

Bab 3 Metodologi Penelitian  

Bab ini memuat metode penelitian mengenai objek, waktu dan tempat penelitian, 

serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. 
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Bab 4 Analisis dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai hasil dari pengolahan data dan analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan proyeksi laporan keuangan untuk sepuluh tahun ke 

depan. Perhitungannya akan dilakukan dengan menggunakan metode-metode seperti 

NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PI (Profitability Index), 

Payback Period, Discounted Payback Period dan Analisis Skenario. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang terdiri 

dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Capital Budgeting 

Menurut Keown (2011) Penganggaran modal (Capital Budgeting) adalah proses 

pembuatan keputusan investasi pada aset tetap. Perusahaan mengadakan investasi dalam 

aktiva tetap adalah juga dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh kembali 

dana yang diinvestasikan tersebut seperti halnya pada investasi dalam aktiva lancar. 

Perbedaanya terletak pada jangka waktu dan kembalinya dana yang diivenstasikan dalam 

kedua golongan aktiva tersebut. Batas jangka waktu satu tahun tersebut tidaklah mutlak. 

Penganggaran modal atau capital budgeting ialah rencana kerja keuangan jangka 

panjang pada suatu proyek investasi (Ross, 2008). Misalnya penganggaran modal 

(investasi) pembelian kapal, mendirikan pabrik baru, mendirikan perusahaan baru, dan 

lain-lain. Karena waktunya panjang, maka risikonya tinggi. Oleh sebab itu, para 

perencana investasi jangka panjang harus mampu memprediksi pendapatan dan biaya di 

masa depan. 

Menurut Clark, Thomas & Robert (2009), capital budgeting merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk menganalisis (mengidentifikasi dan memilih) kelayakan 

suatu proyek/jenis investasi dalam jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan 

dan diharapkan untuk menghasilkan benefit lebih dari satu tahun. 

Keputusan capital budgeting melibatkan penggunaan sumber daya perusahaan 

yang terbatas untuk suatu komitmen dalam jangka panjang. Ketika keputusan tersebut 

akan dilaksanakan maka perusahaan tersebut harus dapat menetapkan kondisi sekarang 

dan kemungkinan pengeluaran dana di masa depan. 
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Capital budgeting dibagi dalam empat tahapan yaitu project definition & cash 

flow estimation, project analysis & project selection, project mplementation, project 

review (Cooper, Morgan & Alonzo, 2008). 

Menurut Keown Arthur (2011) capital budgeting memainkan suatu peranan 

penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan akan meraih sukses atau tidak. 

Komitmen terhadap dana yang dikeluarkan pada suatu proyek sangat besar dan bahkan 

tidak dapat diubah. Meskipun ada beberapa keputusan capital budgeting yang rutin dan 

tidak mengubah risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tetapi ada pula beberapa 

keputusan capital budgeting yang cukup berpengaruh pada posisi pasar di masa depan. 

 
 

Gambar 2.1. Corporate goal, financial management and capital budgeting 

(Dayananda, 2002; 2) 

 

Goal of the firm 

Financing

decision

Investment

decision

Long‐term

investments

CAPITAL BUDGETING

Short‐term

investments

Dividend

decision
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2.1.1. Project 

 Menurut Brigham dan Houston (2008), proyek adalah sebuah kegiatan yang 

bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya (dan 

biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber 

pendanaan), untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya 

untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai 

tambah.  

Proyek selalu bersifat sementara atau temporer dan sangat kontras dengan bisnis 

pada umumnya (Operasi-Produksi), dimana Operasi-Produksi mempunyai sifat 

perulangan, dan aktifitasnya biasanya bersifat permanen atau mungkin semipermanen 

untuk menghasilkan produk atau layanan. Pada prakteknya, tipe manajemen pada kedua 

sistem ini sering berbeda, dengan kemampuan teknis dan keputusan manajemen 

strategis yang spesifik. 

 

2.2 Analisis Arus Kas 

Menurut Brigham dan Houston (2008), analisis arus kas sangat diperlukan 

mengingat beban biaya yang diperlukan dan arus kas masuk bersih yang akan dihasilkan 

dari proyek tersebut. Untuk mengevaluasi proposal investasi berdasarkan estimasi arus 

kas yang akan diperoleh. 

 

2.2.1 Arus Kas yang Relevan 

Menurut Brigham dan Houston (2008), langkah yang paling penting dan paling 

sulit dalam capital budgeting adalah mengestimasi arus kas proyek, pengeluaran 

investasi dan arus kas masuk bersih tahunan setelah proyek dijalankan, hal ini 
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disebabkan karena banyaknya variabel, individu dan departemen yang berpartisipasi 

dalam proses ini.  

Langkah awal dalam estimasi arus kas adalah mengidentifikasi arus kas yang 

relevan, yaitu arus kas khusus yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan. 

Dalam hal ini, yang akan digunakan adalah arus kas bebas, bukan laba akuntansi, sebagai 

alat ukur. Perusahaan menerima dan mampu mereinvestasikan arus kas bebas, sedangkan 

laba akuntansi hanya tampak ketika didapatkan bukan ketika uang itu benar-benar ada di 

tangan. Arus kas bebas dengan tepat mencerminkan waktu dari manfaat dan biaya, yakni 

ketika uang diterima, kapan dapat direinvestasikan, dan kapan harus dibayarkan (Keown, 

2011). 

 

2.2.2 Arus Kas Inkremental 

Arus kas harus diukur berdasarkan inkremental, yaitu arus kas dari suatu proyek 

tertentu harus diukur berdasarkan selisih antara arus kas perusahaan dengan atau tanpa 

proyek yang bersangkutan. Meskipun dalam beberapa kasus suatu proyek baru mungkin 

mengambil penjualan dari proyek perusahaan yang ada sekarang, namun dalam kasus 

lain usaha baru mungkin benar-benar bisa membawa penjualan baru ke lini yang sudah 

ada.  

Intinya adalah arus kas apa pun yang masuk ke bagian mana pun dari perusahaan 

itu yang mungkin dihasilkan dari keputusan yang diambil harus diperhitungkan pada saat 

mengambil keputusan itu (Keown, 2011) 

. 

2.2.3 Perhitungan Arus Kas Bebas 

Menurut Dayananda (2002), secara umum arus kas bebas suatu proyek akan 

termasuk ke dalam salah satu dari tiga kategori berikut ini: 
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a. Pengeluaran awal 

Pengeluaran awal mencakup arus kas keluar yang langsung diperlukan 

untuk membeli aktiva dan untuk mengoperasikannya. Jumlah ini mencakup 

biaya memasang aktiva itu (harga pembelian aktiva plus pengeluaran apa pun 

yang terkait dengan pengiriman atau pemasangan) dan pengeluaran tunai non 

biaya seperti kenaikan kebutuhan modal kerja. Biaya setelah pajak dari 

berbagai pengeluaran yang terjadi sebagai akibat dari investasi baru juga 

harus dimasukkan sebagai arus kas keluar. 

b. Arus kas bebas tahunan 

Arus kas bebas tahunan berasal dari arus kas operasi, perubahan dalam 

modal kerja, dan pengeluaran modal apa pun yang terjadi. Dalam perhitungan 

akan dimulai dengan laporan pro forma lalu setelah itu dilakukan penyesuaian 

untuk depresiasi bunga, dan modal kerja, serta pengeluaran modal apa pun 

yang terjadi. 

c. Arus kas akhir 

Perhitungan arus kas akhir umumnya mencakup nilai sisa proyek 

ditambah atau dikurangi pendapatan atau kerugian kena pajak apa pun yang 

terkait dengan penjualannya. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi arus 

kas akhir antara lain nilai sisa proyek setelah pajak, pengeluaran kas yang 

terkait dengan penghentian proyek dan pendapatan kembali atas pengeluaran 

non biaya yang terjadi pada saat awal proyek dimana hal ini mencakup 

investasi modal kerja. 
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Contoh Perhitungan arus kas proyek 

Terdapat empat tahap prosedur perhitungan arus kas proyek: 

1. Estimasi arus kas operasi dari sebuah proyek. 

2. Hitung permintaan modal kerja sebuah proyek. 

3. Hitung permintaan pengeluaran modal sebuah proyek. 

4. Dan hitung arus kas bebas sebuah proyek. 

Table 2.1 forecasting a project’s operating cash flow. 

1.      Capital expenditure ($200,000.00) 

2.      Project life   5 years 

3.      Depreciation expense $ 40.000    per year 

4.      Cash operating Exp. ($5,000.00) 

5.      Revenue (1 year) $ 360.000  per year 

6.      Growth rate for revenues         20%    per year 

7.      COGS 60% 

8.      Investment in Net Operating Working Capital ($78,000.00) 

9.      Required rate of return 20% 

10.  Tax rate 30% 

Sumber: Financial Management, Principles and Applications (Keown, 2011) 
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Table 2.2 Tabel hitung permintaan modal kerja sebuah proyek. 

  year 1 year 2 year 3 year4 year 5 

Project revenues  360000 432000 518400 622080 746496 

COGS 
-
216000 259200 311040 373248 447898 

Gross Profit 144000 172800 207360 248832 298598 
Cash operating exp. -5000 5000 5000 5000 5000 
Depreciation -40000 40000 40000 40000 40000 
Net Operating Income 99000 127800 162360 203832 253598 
Taxes -29700 38340 48708 61150 76079.5
Net Operating Profit after tax 69300 89460 113652 142682 177519 
Depreciation 40000 40000 40000 40000 40000 
Operating cash flow 109300 129460 153652 182682 217519 

Sumber: Financial Management, Principles and Applications (Keown, 2011) 

 

 

Table 2.3 Calculating a project’s working capital Requirements 

Without Project 
A 

Without Project 
B B-A 

account 
receivable 600000 660000 60000 
Inventory 390000 426000 36000 
account payable 180000 198000 18000 

Sumber: Financial Management, Principles and Applications (Keown, 2011) 

Invesment in net working capital = (60000+36000)-18000 = 78000 

 

Calculating a project’s capital expenditure requirements 

Pengeluaran modal adalah syarat yang kita gunakan untuk rujukan pengeluaran 

kas perusahaan untuk membeli fixed assets. Di sini perusahaan memasukan hasil 

perhitungan dari arus kas proyek yang dikurangi dari table pendapatan pajak dan 

kemudian ditambah hasil perhitungan setelah pajak. Pengaruh depresiasi hanya untuk 

mengurangi kewajiban pajak yang dibuat oleh investasi. (Keown, 2011) 
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Table 2.4 Calculating a Project’s Free Cash Flow 

  year 0 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 
project revenues 360000 432000 518400 622080 746496 
(COGS) -216000 259200 311040 373248 447898 
= Gross Profit 144000 172800 207360 248832 298598 
(cash operating exp.) -5000 5000 5000 5000 5000 
(Depreciation) -40000 40000 40000 40000 40000 
= Net Operating Income 99000 127800 162360 203832 253598 
(Taxes) -29700 38340 48708 61150 76079.5
= NOPAT 69300 89460 113652 142682 177519 
+ Depreciation 40000 40000 40000 40000 40000 
= operating cash flow 109300 129460 153652 182682 217519 
  
less: Increase in CAPEX $200,000
less: Increase in net operating 
working capital 78000 78000 
              
free cash flow -278000 109300 129460 153652 182682 295519 

Sumber: Financial Management, Principles and Applications (Keown,2011) 

 

2.2.4. Metode Penghitungan Depresiasi 

Pembebanan biaya atas investasi mesin sangat tergantung pada periode depresiasi 

yang dipilih. Metode ini sangat penting diperhatikan dalam analisis capital budgeting 

yang menggunakan metode analisis cash flow secara indirect. Dalam analisis capital 

budgeting, nilai pembebanan atas depresiasi harus ditambahkan pada net income karena 

nilai ini bukanlah nilai kas keluar yang sebenarnya.Sedangkan dalam perhitungan capital 

budgeting diperlukan nilai arus kasnya saja.  

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan depresiasi yang berbeda-beda. Ada yang 

berdasarkan umur kerusakan peralatan, berdasarkan keusangan produk yang diproduksi 

dengan menggunakan peralatan ini, dan lainnya. Dalam metode analisis cash flow secara 

indirect, perlu diidentifikasi metode apa yang dipakai oleh perusahaan itu sehingga nilai 

depresiasi yang ditambahkan pada net income sesuai. Perlu diperhatikan bahwa 
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pemilihan metode depresiasi yang akan digunakan tidak ditentukan dari total keuntungan 

dan arus kas yang diperoleh selama umur aset. 

Menurut Libby, Libby, dan Short (2008), terdapat beberapa metode depresiasi sebagai 

berikut: 

a. Straight line 

Metode ini adalah metode yang paling sederhana, dengan membagi nilai depresiasi 

dengan jumlah tahun depresiasi dari aset. Hasilnya adalah besaran yang konstan selama 

waktu depresiasi. Namun demikian, metode ini tidak memberikan keuntungan atas pajak. 

Metode ini cenderung untuk memperhalus grafik pendapatan karena pengeluaran dan 

pendapatan relatif konstan selama periode depresiasi. 

b. Accelerated declining balance 

Metode ini dilakukan dengan cara mengalikan sebuah bilangan desimal yang konstan 

dengan sebuah nilai buku dari aset yang sudah dikurangi dengan depresiasi setiap 

tahunnya. Angka yang menjadi dasar acuan perhitungan adalah total cost dari aset 

(bukan nilai yang bisa didepresiasi).  

Angka acuan dikurangi setiap tahun oleh kumulatif depresiasi yang terjadi saat itu. 

Angka decimal diperoleh dengan mengalikan nilai yang diperoleh dengan metode 

straight-line dengan 2, 3/2, atau 5/4. Proses ini berhenti ketika nilai akhir (salvage value) 

telah dicapai. Hasilnya, depresiasi dilakukan dengan jangka waktu yang lebih singkat 

dibandingkan dengan umur depresiasi aset tersebut.  

c. Sum-of-the year’s-digit 

Metode ini menggunakan nilai yang berubah-ubah. Setiap tahun sebuah bilangan 

proporsi dikalikan dengan nilai aset yang dapat didepresiasi. Nilai yang menjadi 

numerator adalah jumlah tahun tersisa dari umur aset. Sedangkan persamaan untuk 

mencari nilai denominator adalah sebagai berikut: 
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s = (n (n+1)) / 2 

Dimana : 

s = sum of the year’s digit 

n = number of years in useful life 

 

d. Production unit based 

Metode ini bermanfaat ketika penggunaan aset terutama merupakan fungsi dari output 

yang dihasilkan. Pertama-tama, dibuat perkiraan total output dari asset dalam unit yang 

terukur. Lalu depresiasi dihitung berdasarkan proporsi dari total output yang diproduksi 

dalam tahun tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan atas keakuratan dalam 

mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk output yang dihasilkan. Dalam perhitungan 

depresiasi aset diperlukan dua informasi penting, yaitu: 

a. Nilai aset yang dapat didepresiasi 

Nilai yang dapat didepresiasi mencerminkan perbedaan antara total biaya yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan aset (harga pembelian dan pengeluaran pengeluaran lain, 

seperti biaya pengiriman dan pemasangan) dan nilai akhir yang diharapkan (nilai yang 

diharapkan terjadi saat aset tidak digunakan lagi dikurangi biaya pemusnahan) 

b.Umur depresiasi aset 

Umur aset adalah periode tahun selama aset didepresiasi hingga mencapai nilai 

akhirnya. Ada dua tujuan penentuan umur depresiasi, yaitu untuk kepentingan pajak 

dimana umumnya periode terpendek yang diperbolehkan oleh hukum untuk 

mendepresiasi aset, dan untuk kepentingan pelaporan pendapatan kepada pemilik saham 

dimana umumnya menggunakan asset’s useful life. Hal ini merupakan periode waktu 

dimana aset dapat beroperasi secara wajar dan pada tingkat efisiensi yang diharapkan. 
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2.3. Project Analysis 

 Analisa proyek adalah sebuah analisa yang membantu perusahaan mengambil 

keputusan dalam menentukan pemilihan penanaman investasi di dalam suatu proyek 

yang tepat, dari berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan. (Keown, 2011) 

Menurut Clark, Thomas & Robert (2009), metode untuk melakukan analisis 

capital budgeting terdiri dari beberapa alternatif antara lain payback period, discounted 

payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, modified 

internal rate of return, yang masing-masingnya akan dijelaskan lebih lanjut. 

Untuk menilai kelayakan suatu proyek, atau membuat peringkat (rangking) 

beberapa proyek yang harus dipilih, dapat digunakan beberapa kriteria di antaranya 

yaitu:  

a. Payback Periode 

b.  Discounted Payback Periode 

c.  Net Present value 

d.  Internal Rate of Return 

e. Modified Internal Rate of Return 

f. dan Profitability Index 

 

2.3.1. Payback Period 

Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu 

pengembalian uang yang ditanamkan dalam investasi (Ross et.al, 2008). Metode ini 

cenderung untuk menghasilkan suatu ukuran waktu ekonomis dari investasi yang 

dilakukan. Semakin lama umur ekonomis investasi melewati payback period, maka 

investasi ini akan semakin menarik.  
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Metode ini bukanlah alat pengukuran profit yang akan diperoleh tetapi lebih 

merupakan alat mengukur tingkat likuiditas yang diharapkan sehingga dapat diperoleh 

urutan proyek dari yang memiliki periode terpendek hingga yang terpanjang. Metode ini 

hanya untuk digunakan sebagai alat seleksi awal untuk memilih proyek investasi 

(Keown, 2011).  

Payback period = net cash outlay / annual net cash inflow 

Payback period investasi <  Payback period yang disyaratkan = diterima 

Payback period investasi > Payback period yang disyaratkan = ditolak 

Keterangan: 

Net cash outlay   = arus kas keluar (investasi awal)  

Annual net cash inflow   = arus kas masuk setiap periode 

Rumus ini digunakan untuk arus kas yang sama setiap periodenya 

  Saat arus kas masuk tidak sama dari tahun ke tahun, payback period dilakukan 

dengan menghitung kumulasi dari arus kas masuk hingga sama dengan jumlah kas bersih 

yang dikeluarkan. Jika payback akan digunakan sebagai batasan untuk menghilangkan 

beberapa pillihan proyek, periode yang digunakan harus konsisten dengan siklus dari 

produk yang dihasilkan, potensi perubahan teknologi atau preferensi konsumen.  

Menurut (Cooper, Morgan & Alonzo, 2008), metode ini memiliki beberapa 

kelemahan sebagai berikut:  

a) Metode ini tidak mempertimbangkan pendapatan yang akan didapat setelah 

periode payback yang ditetapkan oleh perusahaan 

b) Metode ini tidak mempertimbangkan time value of money 

c) Metode ini tidak membedakan antara proyek yang membutuhkan investasi kas 

yang berbeda 
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d) Metode ini tidak mempertimbangkan tingkat likuiditas perusahaan secara 

keseluruhan 

e) Metode ini mengabaikan biaya yang digunakan untuk mendukung investasi, 

bahkan selama periode payback 

 Meskipun metode payback period ini memiliki banyak kelemahan, namun metode 

ini masih cukup populer untuk digunakan. Hal ini dikarenakan keunggulan yang 

dimilikinya, antara lain (Cooper, Morgan & Alonzo, 2008): 

a) Metode ini sangat sederhana 

b) Para manajer mempunyai kesulitan untuk melakukan estimasi terhadap cash flow 

yang akan terjadi 2-5 tahun ke depan dan melakukan estimasi dari data historis 

c) Banyak perusahaan mempunyai masalah dengan likuiditas dan sangat 

mementingkan seberapa cepat dana yang diinvestasikan akan kembali 

d) Beberapa perusahaan memiliki external financing yang tinggi dan harus mencari 

dana dari internal perusahaan untuk membiayai proyeknya 

e) Sangat sederhana untuk melakukan kompensasi terhadap perbedaaan risiko dari 

beberapa alternatif proyek yang ditawarkan: proyek dengan tingkat risiko yang 

lebih tinggi dievaluasi dengan menggunakan periode payback yang lebih rendah 

f) Beberapa perusahaan terlibat dalam area dimana risiko keusangan (obsolenscene) 

dari perubahan teknologi dan kompetisi sangat besar, untuk itu mereka sangat 

antusias untuk mengembalikan dana secepat mungkin  

 Alat ukur kelayakan yang akan diterima dari metode ini adalah waktu tingkat 

pengembalian modal dari total investasi yang ditanamkan. Semakin lama umur ekonomis 

investasi melewati payback period, maka investasi ini akan semakin layak untuk 

dijalankan. 
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2.3.2. Discounted Payback Period 

Discounted payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk membayar 

kembali investasi yang telah dilakukan melalui arus kas masuk masa depan yang telah di 

discounted (Ross et.al, 2008). Setiap arus kas masuk di discounted-kan kembali ke awal 

masa investasi pertama kali dilakukan, yang didasarkan pada suatu persentase yang 

mencerminkan konsep time value of money dan ketidakpastian dari arus kas masuk pada 

masa depan.  

Persentase ini adalah cost of capital dari perusahaan tersebut. Semakin tidak pasti 

akan arus masuk masa depan maka semakin besar nilai cost of capital nya. Seperti 

analisis payback period, discounted payback period merupakan analisis yang mengukur 

jangka waktu pengembalian uang yang ditanamkan dalam suatu investasi. Sehingga ada 

anggapan bahwa semakin cepat waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali 

modal semula yang ditanamkan maka akan semakin baik investasi itu untuk 

dilaksanakan. 

Keunggulan dan kelemahan dari metode ini antara lain (Lefley, 2007): 

Keunggulannya adalah: 

a) Metode ini mempertimbangkan time value of money 

b) Metode ini mempertimbangkan risiko dari arus masuk pada masa depan untuk 

pengembalian modal investasi. 

Sedangkan kelemahan metode ini adalah sebagai berikut: 

a) Melalui perhitungan dengan metode ini tidak dapat diketahui dengan bukti yang 

jelas bahwa investasi yang dilakukan dapat menaikkan nilai dari perusahaan 

b) Metode ini mengesampingkan pendapatan yang akan didapat setelah periode 

payback yang ditetapkan oleh perusahaan 

c) Metode ini membutuhkan nilai dari cost of capital 
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Alat ukur kelayakan yang akan diterima dari metode ini adalah waktu tingkat 

pengembalian modal dari total investasi yang ditanamkan. Semakin lama umur ekonomis 

investasi melewati payback period, maka investasi ini akan semakin layak untuk 

dijalankan. 

 

2.3.3. Net Present Value 

Net Present Value (NPV) adalah suatu metode untuk mengevaluasi kelayakan 

proyek yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, metode ini 

menghitung nilai uang sekarang dari perkiraan arus kas masuk bersih masa mendatang 

pada suatu jumlah nilai investasi yang akan dilakukan (Keown, 2011). 

Selisih yang didapatkan antara nilai yang ditanamkan atas investasi tersebut dengan 

present value dari arus kas masuk yang diperkirakan didapat dari investasi yang 

ditanamkan dan itulah yang disebut dengan net present value. 

Rumus umum dari Net Present Value (Ross et.al, 2008): 

 
1

0 

NPV positif = diterima, NPV negatif = ditolak 

Keterangan : 

Ci  = arus kas tahunan yang dihasilkan oleh proyek 

C0   = present value dari biaya proyek setelah pajak 

r   = tingkat diskonto (discount rate) 

I  = periode waktu 

Hasil positif dari Net Present Value (NPV) berarti investasi yang akan dilakukan 

pada akhirnya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan, sehingga sebaiknya perusahaan 

menerima proyek tersebut.Hasil 22egative dari Net Present Value (NPV) berarti investasi 
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yang akan dilakukan pada akhirnya dapat mengurangi nilai dari perusahaan, sehingga 

sebaiknya perusahaan menolak proyek investasi tersebut. Jika hasil yang didapat Net 

Present Value (NPV) sama dengan nol maka investasi yang akan dilakukan tidak akan 

mengubah nilai dari perusahaan tersebut. 

Kelebihan dari metode ini adalah: 

a) Merode ini dapat menunjukkan bukti secara jelas bahwa investasi yang dilakukan 

dapat menaikkan nilai perusahaan 

b) Metode ini mempertimbangkan semua arus kas masuk yang ada 

c) Metode ini mempertimbangkan konsep time value of money 

d) Metode ini mempertimbangkan risiko dari arus masuk pada masa depan untuk 

pengembalian modal investasi 

Sedangkan kelemahan dari metode ini antara lain: 

a) Metode ini membutuhkan nilai cost of capital dalam perhitungannya 

b) Hasil yang diperoleh dari metode ini mencerminkan nilai dari mata uang yang 

diinvestasikan bukan berupa persentase 

 

2.3.4. Internal Rate of Return 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode yang menghitung tingkat bunga 

(discount rate) yang membuat nilai sekarang dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama 

dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas keluar (Hazen, 2009). IRR merupakan 

tingkat bunga yang membuat nilai NPV yang dihitung menjadi sama dengan nol. Rumus 

umum dari Internal Rate of Return adalah (Keown, 2011): 

1
0 

IRR > Tingkat pengembalian yang diharapkan = diterima 
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IRR < Tingkat pengembalian yang diharapkan = ditolak 

Keterangan : 

FCFt = arus kas bebas tahunan yang dihasilkan oleh proyek 

Io = present value dari biaya proyek setelah pajak 

IRR = tingkat pengembalian proyek (internal rate of return) 

t = periode waktu  

 

Jika hasil IRR yang didapat lebih besar dari cost of capital maka menggambarkan 

bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih besar dari yang 

diharapkan, sehingga perusahaan sebaiknya menerima proyek tersebut. IRR yang lebih 

kecil dari cost of capital menggambarkan investasi yang dilakukan akan menghasilkan 

return lebih kecil dari yang diharapkan, sehingga perusahaan sebaiknya menolak proyek 

investasi tersebut.  

Sedangkan untuk IRR yang sama dengan cost of capital maka investasi yang 

dilakukan diperkirakan akan menghasilkan return sebesar yang diharapkan (Peterson, 

2002).  

Metode IRR ini memiliki keunggulan dan kelemahan antara lain (Lefley, 2007):  

Keunggulannya adalah: 

a) Menggunakan metode ini dapat mengetahui dengan jelas apakah investasi yang 

dilakukan dapat menaikkan nilai perusahaan 

b) Metode ini mempertimbangkan semua arus masuk yang ada 

c) Metode ini mempertimbangkan konsep time value of money 

d) Metode ini mempertimbangkan risiko dari arus masuk pada masa depan untuk 

pengembalian modal investasi 
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Sedangkan kelemahannya adalah: 

a) Metode ini membutuhkan nilai cost of capital dalam perhitungannya 

b) Metode ini tidak dapat memberikan keputusan yang tepat ketika harus 

memperbandingkan mutually exclusive projects 

c) Metode ini tidak dapat memberikan hasil yang maksimal ketika harus memilih 

suatu proyek yang capitalnya berupa rasio 

 

2.3.5. Modified Internal Rate of Return 

Sebelumnya telah dibahas mengenai kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh 

metode IRR, dimana saat ini telah dikembangkan suatu metode untuk melengkapi 

kelemahan tersebut yang disebut dengan MIRR (Modified Internal Rate of Return). 

Penggunaan metode ini mengkonversikan seluruh arus kas sesudah investasi awal 

dengan asumsi bahwa arus kas dapat diinvestasikan kembali pada cost of capital menjadi 

arus kas tunggal pada akhir masa proyek tersebut (Keown, 2011., Lefley, 2007). 

MIRR diperoleh dengan mengasumsikan arus kas keluar di tahun nol (0) dan arus 

kas masuk pada saat masa proyek berakhir. Arus kas masuk pada akhir masa proyek 

berakhir diasumsikan memiliki rate yang sama dengan cost of capital, bukan dengan 

menggunakan IRR (dimana umumnya lebih besar dari cost of capital), sehingga hasil 

yang diperoleh akan lebih mendekati realistis dengan menggunakan metode ini. 

 

2.3.6. Profitability Index 

Profitability Index (PI) merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas bebas masa 

depan terhadap pengeluaran awal (Keown, 2011). Walaupun kriteria investasi NPV 

memberikan suatu nilai absolute jumlah yang diinginkan dari suatu proyek, profitability 

index menjadi ukuran relatif yang diinginkan proposal investasi, yang merupakan rasio 
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nilai sekarang dari manfaat masa depannya terhadap biaya awal. Rumus umum dari 

Profitability Index (Ross et. al., 2008): 

Profitability Index (PI)  
             

 
 

PI > 1 maka proyek tetap diterima 

PI < 1 maka proyek ditolak 

Ketika nilai sekarang dari arus kas bersih suatu proyek lebih besar dari 

pengeluaran awalnya, maka NPV proyek tersebut akan positif, menandakan bahwa 

proyek tersebut bisa diterima, maka hal ini juga akan terlihat pada profitabililty index 

yang menunjukkan nilai lebih dari 1, sebagai nilai sekarang dari arus kas bebas yang 

lebih besar dari pengeluaran awalnya. 

Kriteria NPV dan profitability index pada dasarnya sama, keduanya mempunyai 

keunggulan yang sama dibandingkan metode lainnya. Kedua metode ini melakukan 

penghitungan arus kas, mengenal pemilihan waktu arus kas, dan konsisten dengan 

tujuaannya yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik saham. Kelemahan utama dari 

metode ini yaitu membutuhkan perincian perkiraan arus kas bebas selama masa hidup 

proyek. 

 

2.4 Cost of Capital 

Cost of Capital adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pihak-pihak 

tertentu yang mempunyai kontribusi pada struktur finansial, yaitu preferred dan common 

shareholders, dan juga kreditor. Cost of capital mencerminkan cost of fund yang 

digunakan untuk mengambil total aset dari perusahaan (Ross et. al., 2008).  

Cost of Capital atau biaya modal mempunyai dua makna, tergantung dari sisi 

investor atau perusahaan. Dari sudut pandang investor, cost of capital adalah opportunity 

cost  (biaya pengorbanan) dari dana yang ditanamkan investor pada suatu perusahaan. 
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Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, cost of capital adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang dibutuhkan (Ross et. 

al., 2008).  

Menurut Warsono (2003), ada tiga alasan dalam menentukan biaya modal antara lain: 

a) Memaksimumkan nilai perusahaan mensyaratkan bahwa semua biaya input, 

termasuk modal untuk diminimumkan biaya modal harus diestimasikan.  

b) Keputusan penganggaran modal mensyaratkan suatu estimasi biaya modal. 

c) Beberapa tipe keputusan lain, termasuk yang berhubungan dengan peraturan 

utilitas publik, sewa guna usaha, pendanaan kembali obligasi, kompensasi 

eksekutif, dan manajemen aset jangka pendek. 

Perusahaan harus dapat mengatur asetnya dan memilih proyek dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil paling tidak cukup untuk menutup cost of capital nya. Jika gagal, 

harga pasar dari saham yang beredar akan turun. Cost of capital adalah sebuah konsep 

yang dinamis, sebuah sintesa dari biaya dari ekuitas dan hutang baru. Cost of capital 

merupakan selisih biaya dari ekuitas dan hutang, sebuah nilai rata-rata biaya tertimbang 

capital budgeting berurusan dengan arus kas yang akan terjadi, berdasarkan nilai rupiah 

berikutnya yang akan diinvestasikan. 

 
2.4.1. Cost of Equity 

Perusahaan dapat menaikkan modal dalam common equity dalam dua cara, yaitu 

dengan menaikkan retained earnings dan menerbitkan saham biasa yang baru (Brigham, 

2008). Cost of equity yang didapatkan dari retained earning dapat didefinisikan sebagai 

ks, yaitu rate of return dari pemegang saham yang diperlukan pada saham biasa 

perusahaan. 

Perusahaan seharusnya mendapatkan pada retained earnings-nya sedikitnya 

sebesar pemegang saham mendapatkan hasil dari alternatif investasi yang lain dengan 
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risiko yang sama. Untuk mengestimasi nilai ks lebih sulit daripada menilai cost of debt 

maupun preferred stock, namun ada tiga cara yang dapat digunakan untuk mengestimasi  

nilai ks, yaitu dengan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM), model Discounted 

Cash Flow (DCF), dan pendekatan bond-yield-plus-risk-premium. Ketiganya perlu 

digunakan dan bukan merupakan hal yang berbeda (mutually exclusive), dan diantara 

ketiganya dipilih sesuai dengan data yang digunakan pada masing-masing kasus yang 

spesifik.  

Menurut Iramani dan Febrian (2005), berkaitan dengan perhitungan capital 

budgeting, maka pendekatan yang umum digunakan adalah Capital Aset Pricing Model 

(CAPM), dimana biaya modal laba ditahan adalah tingkat pengembalian atas modal 

sendiri yang diinginkan oleh investor yang terdiri dari tingkat bunga bebas risiko dengan 

premi risiko pasar dikalikan dengan β (risiko saham perusahaan). 

 

ks = Rf + β (Rm – Rf) 

Keterangan: 

ks = biaya laba ditahan 

Rf = tingkat pengembalian bebas risiko 

β = beta (pengukuran sistematis saham) 

Rm = tingkat pengembalian saham 

 

Menurut Eugene F. Brigham (2007), pada umumnya sebuah perusahaan 

terkadang menggunakan accounting beta method. Seperti yang diketahui, beta 

normalnya ditemukan oleh regresi pengembalian saham perusahaan tertentu terhadap 

pengembalian indeks pasar saham, namun salah satu regresi dapat ditemukan dari hasil 

laba perusahaan terhadap sebagian besar return pasar, dengan menggunakan perhitungan 
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accounting betas method. Namun dalam kasus kali ini perusahaan belum melakukan 

penerbitan saham secara publik, sehingga perumusan menggunakan return IHSG untuk 

mengetahui slope beta perusahaan.  

Return pasar = 
       

   
 

 
,    = β menggunakan accounting book beta 

 

2.4.2. Cost of Debt 

Hutang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan menerbitkan surat 

pengakuan hutang (obligasi). Biaya hutang yang berasal dari pinjaman adalah merupakan 

bunga yang harus dibayar perusahaan, sedangkan biaya hutang dengan menerbitkan 

obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan (required of return) yang 

diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai tingkat diskonto dalam mencari nilai 

obligasi. 

Menurut Warsono (2003), biaya hutang dapat dibagi menjadi dua macam: 

a. Biaya hutang sebelum pajak (before-tax cost of debt) Besarnya biaya hutang sebelum 

pajak dapat ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal (yield to 

maturity) atas arus kas obligasi, yang dinotasikan dengan kd. 

 

/
 

Keterangan : 

C = Pembayaran bunga (kupon) tahunan 

M = Nilai nominal (maturitas) atau face value setiap surat obligasi 

NVd = Nilai pasar atau hasil bersih dari penjualan obligasi 

n = Masa jatuh tempo obligasi dalam n tahun 
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b. Biaya hutang setelah pajak (after-tax cost of debt) Biaya hutang setelah pajak dapat 

dicari dengan mengalikan biaya hutang sebelum pajak dengan (1 - T), dengan T adalah 

tingkat pajak marginal. 

ki = kd (1 – T) 

Keterangan : 

ki = Biaya hutang setelah pajak 

kd = Biaya hutang sebelum pajak 

T = Tarif pajak 

 

Biaya hutang yang relevan adalah biaya hutang yang baru setelah dikurangi 

pajak. Dalam mengestimasi biaya hutang ini meskipun dalam teorinya dilakukan secara 

langsung tetapi dalam prakteknya akan timbul permasalahan. Untuk itu perusahaan 

dalam menghitung cost of debt ini menggunakan semua metode yang ada yaitu fixed dan 

floating rate debt, straight dan convertible debt, debtwith and without sinking funds, dan 

masing-masing metode mempunyai perbedaan dalam menghasilkan cost yang 

diestimasikan.  

Dalam menentukan debt yang bagaimana yang akan dipakai di perusahaan, maka 

perlu ditentukan tipe dan jumlah debt yang akan digunakan di masa mendatang. Tipe dan 

jumlah debt akan tergantung pada aset-aset yang didanai dan tergantung pada kondisi 

pasar modal yang selalu berkembang. 

 

2.4.3. Weighted Average Cost of Capital 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) mengkombinasikan elemen-elemen 

terdahulu untuk dibuat formula estimasi manajemen untuk perpaduan antara debt, 
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preferred dan equity yang menghasilkan harga saham menjadi maksimal (Ross et. 

al.,2008). Formula dari weighted average cost of capital adalah sebagai berikut: 

 

  1  

 

Keterangan : 

S = total ekuitas yang dimiliki perusahaan di neraca 

B = total hutang yang dimiliki perusahaan di neraca 

Rs = biaya ekuitas (cost of equity) 

RB = biaya hutang (cost of debt) 

Tc = tax rate 

Komponen cost of debt dari WACC akan dengan sendirinya sebagai rata-rata dari 

beberapa item jika perusahaan menggunakan beberapa tipe debt untuk pembiayaan 

permanennya, sementara common equity digunakan pada perhitungan pada cost of 

retained earnings. 

 

2.5 Analisis Risiko 

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap keputusan yang 

diambil, Evaluasi risiko dalam setiap tahap proyek perlu dilakukan untuk meminimalkan 

terjadinya kemungkinan yang timbul akibat ketidakpastian kondisi yang ada (Picken, 

2001). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan capital budgeting 

adalah sulitnya memperkirakan bagaimana reaksi pasar terhadap keputusan yang diambil 

oleh perusahaan. Selain itu tidak semua proyek memiliki tingkat risiko yang sama, maka 

dalam analisis capital budgeting harus disesuaikan dengan risiko yang ada. 
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2.5.1 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas melibatkan proses penentuan bagaimana distribusi segala 

kemungkinan pengembalian untuk proyek tertentu dipengaruhi oleh perubahan dalam 

salah satu variabel masukan tertentu, dimana hal ini dilakukan dengan melakukan 

estimasi NPV dari pessimistic, most likely dan optimistic value dari setiap variabel yang 

ada. Hanya ada satu variabel pada satu waktu yang berubah dan di analisis sedangkan 

variabel yang lain konstan. 

Hasil dari NPV proyek akan menunjukkan variabel-variabel yang memiliki 

dampak pada hasil keuangan perusahaan. Dari analisis ini kemudian manajemen dapat 

memutuskan apakah harus melakukan investasi dari peramalan sejumlah variabel yang 

lebih dapat dipertanggung jawabkan atau meninggalkan proyek tersebut dikarenakan 

risiko yang diambil melebihi yang seharusnya. 

Menurut Dayananda (2002), terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan analisis 

sensitivitas, yaitu: 

a. Melakukan kalkulasi NPV proyek dengan menggunakan nilai pada most likely 

untuk di lakukan kalkulasi estimasi pada setiap variabel yang ada 

b. Memilih hal-hal mana saja dari uncertainty variable yang menjadi hambatan 

penting bagi manajemen untuk memprediksi kinerja dari proyek tersebut 

c. Meramalkan nilai dari pessimistic, most likely dan optimistic untuk setiap variabel 

proyek tersebut 

d. Menghitung ulang nilai NPV proyek dari setiap level variable 

e. Menghitung perubahan pada nilai dari NPV untuk setiap level dan variabel 

f. Mengidentifikasikan variabel sensitivitasnya 
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Ada dua metode umum yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel pada 

tingkat pesimis dan optimis. Metode yang pertama di lakukan dengan cara mengambil 

nilai tertentu untuk variabel yang diestimasi sebagai perpanjangan dan teknik peramalan 

pro forma, dengan nilai yang di ambil merupakan representasi dari kejadian-kejadian 

yang bisa diprediksi, baik melalui pendekatan statistik, pertimbangan para ahli atau opini 

pihak manajemen maupun dengan mempertimbangkan batasan kemampuan. 

Metode kedua adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih mekanistik, 

dimana tingkat variabel dipilih tanpa adanya referensi mengenai kecenderungan nilai di 

masa yang akan datang, yaitu dengan menetapkan tingkat nilai variabel yang lebih tinggi 

atau rendah dari nilai yang kemungkinan besar terjadi (Dayananda, 2002). 

 

2.5.2 Analisis Skenario 

Analisis skenario digunakan untuk meminimalisasi kelemahan dari analisis 

sensitivitas. Menurut Kelemahan dari analisis sensitivitas adalah analisis ini 

memperlakukan isolasi terhadap masing-masing variabel, dimana pada kenyataannya 

tidaklah demikian. 

Seringkali adanya perubahan pada satu variabel akan menyebabkan variabel-

variabel lainnya juga ikut terpengaruh. Selain itu ukuran untuk perkiraan pessimistic, 

most likely dan optimistic bersifat subyektif. Analisis skenario ini terdiri dari serangkaian 

analisis sensitivitas. 

Analisis skenario merupakan analisis lanjutan dari analisis sensitivitas. Analisis 

scenario dilakukan untuk mengatasi keadaan akibat tidak stabilnya variabel-variabel 

yang berhubungan dengan perhitungan analisis kelayakan investasi pada suatu proyek. 

Variabel yang paling sensitif dikondisikan pada skenario pesimis, base case dan optimis 

dengan penyimpangan yang aktual dengan risiko dan harapan dimasa yang akan datang. 
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2.6 Rerangka Penelitian 

Data yang telah diperoleh dan dianalisa akan dilampirkan di setiap bagian dalam 

bentuk table-table, sedangkan untuk laporan arus kas CV. Maverick Indoasia serta 

proyeksi laporan arus kas periode 2014-2018 akan dilampirkan dalam bagian akhir 

penulisan. Seluruh data yang ada pada akhirnya akan menjadi dasar pengambilan 

keputusan pemukaan cabang baru Maverick Jersey oleh CV. Maverick Indoasia. 

Atas dasar metode penelitian yang digunakan, maka dapat dibuat alur kegiatan 

metode kerja peneitian seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian Keputusan Pembukaan Cabang Baru Maverick 
Jersey 

Pengolahan Data: 

1. Laporan Keuangan CV. Maverick Indoasia periode 2007-2012 

2. Rencana Biaya Kebutuhan Investasi 

3. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk proyeksi laporan arus kas 

1. Proyeksi laporan Laba Rugi dan Arus Kas CV. Maverick Indoasia 

2. Payback Periode (PP) dan Discounted Payback Periode (DPP) 

3. Net Present Value (NPV) 

4. Profitability Index (PI) 

5. Internal Rate of Return (IRR) 

6. Analisis Skenario

Hasil Perhitungan dan Analisa Data 

Keputusan Pembukaan Cabang Baru Maverick Jersey Oleh CV. Maverick Indoasia 

Rencana Pembukaan Cabang Baru Maverick Jersey oleh CV. Maverick Indoasia 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah CV. Maverick Indoasia dipilih karena telah 

mengeluarkan laporan keuangan, baik secara konsolidasi dan tersendiri, terbaru yaitu 

pada periode tahun 2012. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Tempat objek penelitian dalam penulisan ini adalah CV. Maverick Indoasia yang 

berlokasi di Jalan Bangka IX no 19, Kemang, Jakarta Selatan. Penulis telah melakukan 

kegiatan wawancara secara langsung ke perusahaan untuk mendapatkan permasalahan 

yang akan diteliti, serta menjalin hubungan jaringan dalam hal memudahkan akses data 

dan informasi terkait. 

3.3 Sumber dan Periode data 

Data-data mengenai CV. Mavericks Indoasia diperoleh dalam bentuk primer 

maupun data sekunder. Data-data tersebut antara lain terdiri dari laporan keuangan 

perusahaan untuk periode Desember 2008 sampai dengan 2012, rencana atas biaya-biaya 

kebutuhan investasi yang diperlukan bila proyek tersebut dilaksanakan, serta asumsi-

asumsi yang digunakan untuk menganalisis proyeksi dari laporan keuangan CV. 

Mavericks Indoasia dimasa yang akan datang. 
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3.4 Studi penelitian 

Studi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori yang 

diperoleh dalam bentuk data-data sekunder dari buku-buku literature, jurnal-jurnal, dan 

internet, yang kemudian digunakan penulis sebagai dasar analisis dan perhitungan 

pengambilan keputusan capital budgeting di CV. Maverick Indoasia. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti melakukan dua teknik 

pengumpulan data. Pertama data yang didapatkan melalui kunjungan langsung dari 

sumbernya dan melakukan wawancara atau disebut Field Research. Kedua data yang 

didapat dengan melakukan studi terhadap buku atau literatur yang terkait dengan 

penelitian ini, atau biasa disebut library research. 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Data-data kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk laporan arus kas CV. 

Mavericks Indoasia meliputi laporan perhitungan laba rugi (income statement) dan 

neraca (balance sheets) merupakan input yang dibutuhkan dalam melakukan analisis 

serta proyeksi laporan arus kas di masa yang akan datang terkait dengan pengambilan 

keputusan pembukaan cabang baru. 

Analisis ini juga dilakukan terhadap  asumsi-asumsi yang berlaku. Metode 

analisis yang digunakan dalam proses pengolahan data adalah capital budgeting atau 

penganggaran modal dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI), Payback Period 

(PP), Discounted Payback Period (DPP) dan Analisis Skenario. Untuk perhitungan 

perhitungan kuantitatif akan menggunakan rumusan. 
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3.7 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis menganalisa data menggunakan 

analisa deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.Sedangkan menurut Sekaran dan 

Bougie (2010), penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

karakteristik dan variable yang dijadikan objek penelitian.  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan peneliti deskripsi 

mengenai aspek yang relevan dengan fenomena yang terjadi pada individu, organisasi, 

industry, atau perspektif lainnya. Jadi penulis nyatakan bahwa penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berurusan dengan mendeskripsikan suatu gejala fenomena yang 

terjadi sekarang.  

Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan untuk kualitatif, 

menurutu kamus besar bahasa Indonesia, berarti berdasarkan mutu. Jadi, sesuai dengan 

penjelasan yang peneliti tuliskan di atas, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kuantitatif untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis penelitian deskriptif mengevaluasi dengan mempelajari dan menilai system 

serta prosedur - prosedur pelayan yang ada. Adapun langkah-langkah menganalisis data 

sebagai berikut: 

a) Menulusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada. 

b) Melakukan survey agar memperoleh data dan informasi mengenai bagian-bagian 

yang terkait dalam ruang lingkup skripsi ini. 
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c) Mengevaluasi data dan iniformasi yang telah dikumpulkan melalui survey atau 

magang tersebut. 

d) Membandingkan hasil penelitian kepustakaan dengan kenyataan yang ada pada 

perusahaan yang diteliti. 

e) Menganalisis dan menarik kesimpulan penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Mavericks Indoasia adalah sebuah perusahaan yang beregerak dalam bidang 

penyedian pakaian dan perlengkapan olahraga di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2007 

di bilangan Kemang Jakarta Selatan, Indonesia. Perusahaan ini hadir karena banyaknya 

antusiasme dari masyarakat di Indonesia yang telah sadar akan pentingnya olahraga 

dalam kehidupan mereka, agar dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Perusahaan 

terebut membuat seluruh perlengkapan olahraga dengan standard international, bahan 

baku pembuatan didapat dari bahan lokal maupun bahan baku impor. 

Maverick Jersey sudah hampir 6 tahun berjalan menangani kebutuhan konsumen 

olahraga dan menjadi salah satu local famous sports vendor di Jakarta, hal itu terbukti 

dari omset penjualan yang dari tahun ketahunnya selalu meningkat, dan pada akhir tahun 

2012 CV. Mavericks Indoasia telah mencatat pendapatan dari hasil penjualan sebesar Rp. 

1.200.000.000. 

4.1.1. Hukum 

1. Nama Unit Usaha 

 Unit Usaha yang beroperasi di daerah Bangka yang termasuk ke dalam kawasan 

Jakarta Selatan ini berbentuk CV.  

Nama   :  CV. MAVERICKS INDOASIA 

Jenis   :  CV yang melakukan perdagangan perlengkapan olahraga 

Pemilik  :  Panca Leonardo Purba 
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Alamat  :  Jalan Bangka XI No. 19 Rt. 004/010 Kelurahan Pela 

Mampang Kecamatan   Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12720 

Status Bangunan :  Sewa 

Peruntukan Bangunan :  Perumahan / Perkantoran / Ruko  

No. Telp  :  021 – 98 988 700 

 

2. Legalitas Usaha 

 Unit usaha ini memiliki dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis 

sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari karena unit 

usaha ini akan terus berkembang. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan 

dengan aspek hukum adalah : 

a. Badan Hukum 

MAVIA adalah singkatan dari Mavericks Indoasia, unit usaha ini berupa CV. yang telah 

disahkan oleh kantor notaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH. CV ini telah disahkan 

tertanggal 6 bulan 7 tahun 2012 di Jakarta.  

b. Tanda Daftar perusahaan dan Surat Ijin Usaha 

Surat Ijin Usaha CV. MAVERICKS INDOASIA telah diproses dari dinas perindustrian 

dan perdagangan. Sesuai dengan UU No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, 

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang 

bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah 

negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. 

c. NPWP 

Sebagai unit usaha, CV. MAVERICKS INDOASIA telah mendaftarkan NPWP atas 

aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib 
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pajak dalam melaksanakan  hak dan kewajiban perpajakan dengan nomer NPWP 

16.620.981.7.215.000 

d. Ijin Domisili dan IMB 

Karena unit usaha ini melakukan produksi dan penjualan di bangunan yang berada di 

bilangan Bangka Jakarta Selatan demi kelancaran usaha maka kami selaku pengusaha 

juga melakukan penyewaan yang telah disahkan oleh pemilik bangunan untuk dijadikan 

tempat usaha. Dan juga, kami melakukan perijinan kepada pemerintah daerah dan warga 

sekitar untuk ijin domisili, karena selama berlangsungnya produksi dan penjualan akan 

dilakukan di tempat tersebut. 

e. Bukti Diri 

Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha dan keterangan 

lain yang berhubungan dan memperkuat bahwa kami melakukan usaha produksi dan 

penjualan pakaian. 

 

4.1.2. Pemasaran 

4.1.2.1 Segmentasi, Targeting dan Positioning 

a. Segmenting 

Segmentasi konsumen dari CV. MAVERICKS INDOASIA adalah pelajar, 

komunitas fans club, sekolah sepak bola dan club, institusi perkantoran. Dengan kata 

lain, konsumen CV. MAVERICKS INDOASIA adalah seluruh golongan masyarakat 

yang mencintai sepak bola. 

b. Targeting 

Targeting market dari CV. MAVERICKS INDOASIA adalah semua kalangan 

masyarakat yang menyukai sepak bola dan olahraga. 

c.   Positioning 
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CV. MAVERICKS INDOASIA menciptakan citra perusahaan pakaian olahraga 

yang berkualitas, trendy, dan nyaman untuk dipakai dengan harga yang terjangkau. 

4.1.2.2 Permintaan 

a. Perkembangan permintaan saat ini 

Indonesia khususnya DKI Jakarta, banyak sekali masyarakat yang sadar 

akan kesehatan dimana mereka sering berolahraga untuk mejaga kebugaran dan 

stamina tubuhnya. Dengan semakin meningkatnya budaya berolahaga khususnya 

melalui sepakbola dan futsal maka kebutuhan masyarakat dalam pakaian olahraga 

juga meningkat untuk melengkapi aktivitas berolahraga. Terlebih dengan 

berbagai macam kejuaraan sepak bola maupun futsal yang banyak 

diselenggarakan di wilayah DKI Jakarta yang mendongkrak permintaan akan 

pakaian seragam sepak bola dan futsal. 

b. prospek permintaan di masa yang akan datang 

Dengan membanjirnya permintaan pakaian sepakbola dan futsal di berbagai 

provinsi di Indonesia menyebabkan banyak produsen pakaian olahraga tidak 

memperdulikan kualitas dan kenyamanan produk. Kondisi tersebut akan 

mengurangi permintaan terhadap produk yang biasa – biasa saja, konsumen akan 

beralih ke produk yang berkualitas tinggi dan nyaman untuk dipakai dengan 

harga yang terjangkau. Terlebih dengan menjamurnya tim – tim sepak bola dan 

futsal yang sadar akan kualitas bahan dan tingkat kenyamanan dalam memakai 

seragam tim, maka peluang bagi perusahaan pakaian olahraga yang 

mementingkan kualitas dan tingkat kenyamanan bagi konsumen juga akan 

meningkat tentu saja dengan tingkat harga yang terjangkau. 
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4.1.2.3 Penawaran 

a. Perkembangan Penawaran saat ini 

Perkembangan penawaran untuk pakaian olahraga khususnya seragam 

sepak bola ataupun futsal pada saat ini memang relative tinggi. Namun untuk 

pakaian olahraga khususnya seragam sepakbola atau pun futsal yang berkualitas 

relative rendah. Hal tersebut disebabkan karena banyak produsen hanya 

memperdulikan kuantitas pesanan ketimbang kualitas produk. Olehkarena itu, 

peningkatan penawaran sangatlah penting apalagi penawaran di bidang pakaian 

olahraga yang berkualitas dan memberikan nilai lebih bagi konsumen. 

b. Prospek penawaran di masa yang akan datang 

Dengan adanya peluang yang besar dalam penjualan pakaian olahraga 

khususnya pakaian sepak bola atau pun futsal pada masa yang akan datang, maka 

perlu adanya penawaran produk berkualitas tinggi serta mementingkan tingkat 

kenyamanan untuk konsumen dengan harga yang terjangkau. Penawaran yang 

ditunjang dengan teknologi dalam proses produksi maupun penjualan akan 

semakin memudahkan produsen dalam memproduksi pakaian olahraga 

berkualitas dan juga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk. Oleh 

karena itu, para pelaku usaha di sektor ini harus dapat memanfaatkan segala 

teknologi yang dapat membantu dalam proses produksi maupun penjualan dan 

mampu memberikan penawaran yang inovatif untuk menarik konsumen. 
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4.1.2.4 Program Pemasaran 

a. Tingkat Pelayanan 

Dalam memasarkan produk kami memberikan layanan melalui telepon dan juga 

toko yang buka setiap hari pada pukul 10.00 – 19.00. Dan juga kami menyediakan 

produk yaitu Customized Order dan Ready Stock. 

b. Penetapan Harga 

Penetapan harga berdasarkan tingkat kerumitan design yang diberikan oleh 

customer (konsumen) dan juga berdasarkan bahan yang diinginkan konsumen, kami 

mementingkan kepuasan konsumen sehingga usaha ini dapat berkembang dan 

memperluas pangsa pasar  secara kontinyu. 

c. Kegiatan promosi 

Kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan cara melalui forum – forum 

yang dapat diakses melalui internet, media social, pamphlet, dan juga promosi di sekolah 

menengah hingga perguruan tinggi. 

 

4.1.3 Sumber Daya Manusia 

 Dalam mendirikan usahanya, Maverick Jersey membutuhkan sejumlah karyawan 

untuk beroperasi. Kebutuhan jumlah karyawan ditentukan mengikuti pertimbangan 

strategi pemasaran yang akan digunakan oleh CV. Maverick Indoasia. Jumlah Karyawan 

yang dibutuhkan untuk membuka sebuah toko, setidaknya membutuhkan 3 orang 

manajer, 1 orang  pelayan konsumen, 4 orang bagian jahit, 4 orang bagian cutting dan 

pressing (1 orang dan 3 orang bagian pressing), 2 orang di bidang Purchasing and 

Controlling. 
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 Melakukan rekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan sumber daya 

manusia yang putus sekolah dan dimanfaatkan menjadi pekerja agar memberikan 

dampak yang positif bagi lingkungan kerja CV. Maverick Indoasia, sehingga warga 

sekitar yang tidak memiliki pekerjaan dapat diberdayakan tenaganya oleh Maverick 

Jersey. 

 Analisis terhadap aspek sumber daya manusia juga mencakup penetapan besaran 

upah pegawai. Sesuai dengan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta no167 tahun 2009 tentang UMR provinsi DKI Jakarta tahun 2010, besaran upah 

minimum regional  adalah sebesar RP. 1.118.009,00. Akan tetapi CV. Maverick Indoasia 

belum mampu membayar upah minimum tersebut. Sehingga untuk pembayaran 

karyawan dibayarkan sesuai posisi dan target dari masing-masing divisi. 

Setiap fungsi yang berada di dalam struktur organisasi Maverick jersey memiliki 

deskripsi pekerjaannya masing-masing. Penentuan deskripsi jabatan ini berkaitan dengan 

apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan mengapa pekerjaan itu 

dikerjakan oleh setiap fungsi di dalam struktur organisasi CV. Maverick Indoasia. Oleh 

karena itu, fungsi manager, fungsi produksi, dan fungsi pemasaqran, memiliki deskripsi 

pekerjaan sebagai berikut:  

1. Manajer 

a. Mengambil keputusan untuk hal-hal yang sifatnya tidak rutin dan tidak 

dapat diambil langsung oleh karyawan di tingkat bawah. 

b. Bertanggung jawab atas keputusan yang telah di ambil, terutama 

keputusan-keputusan yang telah diambil secara musyawarah bersama 

dengan para karyawan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan 

karyawan dalam bekerja. 
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c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan serta hal-hal yang berjalan tidak 

sesuai dengan rencana. Sedangkan atas penyimpangan dan hal-hal yang 

berjalan tidak sesuai rencana maka dilakukan koreksi dan dijadikan 

sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang telah berjalan untuk kegiatan 

operasi yang selanjutnya. 

d. Memegang kendali dan tanggung jawab atas keuangan usaha untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi. Sehingga, 

seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan akan melalui manajer dan 

menjadi tanggung jawabnya. 

e. Memberikan motivasi dan perhatian kepada karyawan atas masalah yang 

terjadi di dalam kegiatan operasional maupun atas kondisi pribadi mereka. 

2. Produksi 

a. Menjalankan proses produksi sesuai dengan standar produksi yang telah 

ditentukan dan bertanggung jawab atas kualitas produk. 

b. Bertanggung jawab atas bahan baku dan bahan pembantu produksi. 

Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemesanan ulang atas bahan 

baku dan bahan pembantu apabila dibutuhkan 

3. Pemasaran 

a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dengan biaya rendah, memanfaatkan 

setiap media pemasaran berbiaya rendah. 

b. Memperluas jaringan sosial melalui dunia maya dan nyata untuk 

memperkenalkan merek Maverick Jersey. 

c. Menguasai seluruh spesifikasi produk yang dimiliki Maverick Jersey dan 

mampu menjelaskannya kepada konsumen. 
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Organitation Chart 

a. Bagan organisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Organizational Chart (CV. Maverick Indoasia) 

 

Direktur Utama : Panca Leonardo Purba 

Manager Operational : Argeni Johan 

Manager Marketing : Panca Leonardo Purba 

Manager Production : Panjie ( Customer Relation Officer ) 

Arie ( Purchasing & Controlling ) 

 

4.1.4 Produksi  

Proses produksi Jersey dilakukan dengan melalui lima tahapan dan diawali 

dengan tahap pertama, yaitu tahap pemesanan dan design. Setelah mendesign dan 

memesan para buyer memberikan uang muka 50% dari total keseluruhan pembayaran.  

Tahap selanjutnya dalah belanja bahan baku pembuatan, kemudian proses pembuatan 

jersey, setelah itu tahap cutting dan pressing yang ditetapkan selama dua hari pengerjaan. 

Tahap selanjutnya adalah pembungkusan dan pembayaran sisa jumlah keseluruhan. 
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Manager 
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Gambar 4.2 : Proses Produksi (CV. Maverick Indoasia) 

 

4.1.5. Keuangan 

 Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan CV. Maverick Indoasia dalam 

periode lima tahun terakhir, maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut: 

a. Penjualan 

Pendapatan penjualan CV. Maverick Indoasia sejak tahun 2007 sampai dengan 2012 

telah menunjukkan indikasi kenaikan dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 15% per 

tahun. Pertumbuhan terendah terdapat di tahun 2008, dimana pertumbuhan pendapatan 

penjualan mengalami penurunan sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

b. Beban Pokok Penjualan 

Beban pokok penjualan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya penjualan, 

hal ini disebabkan antara lain pada umumnya adanya kenaikan harga bahan baku dan 

bahan pengemas, serta kenaikan dari gaji yang diterima oleh karyawan. Tingkat kenaikan 

rata-rata sebesar 12% per tahun dengan komposisi perbandingan rata-rata sebesar 63% 

dari pendapatan penjualan.  
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c. Laba Bersih 

Laba bersih CV. Maverick Jersey mengalami indikasi kenaikan dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2012, dimana kenaikan ini juga mengikuti kenaikan dari dua komponen 

sebelumnya yaitu pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. Tingkat komposisi 

secara umum dari laba bersih adalah sebesar 9% dari total pendapatan penjualan. 

 

4.2. Analisis Capital Budgeting 

4.2.1. Kebutuhan Investasi 

 Table 4.1 mencantumkan daftar perhitungan kebutuhan investasi Maverick Jersey 

beserta perhitungan biaya depresiasinya. Pada tabel tersebut merinci semua aktiva tetap 

yang dibutuhkan oleh CV. Maverick Indoasia dalam kegiatan operasionalnya. 

Sedangkan, kebutuhan terhadap toko berada pada tabel kebutuhan investasi yang berbeda 

dengan kebutuhan aktiva tetap lainnya karena bersifat kontrak per tahun, sehingga CV. 

Maverick Indoasia harus mengeluarkan biaya investasi setiap tahun. Alam melakukan 

kegiatannya CV. Maverick Indoasia membutuhkan 1 buah mesin cutting, 2 buah mesin 

press, 2 buah mesin potong kain, mesin press double, mesin overdek, mesin roland BN 

21, mesin Minimaki TS 500 masing-masing 1 buah dan mesin jahit dan mesin obras 

masing-masing 3 buah. Dalam mendukung kegiatan opersionalnya Maverick Jersey juga 

membutuhkan sepeda  motor sebanyak 2 buah, computer design 2 buah, dan komputer 

kantor 3 buah.  
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Tabel 4.1. Perhitungan kebutuhan Investasi 

Keterangan Harga/ unit Q Jumlah 

Mesin Cutting Rp        20.000.000 1 Rp.    20.000.000 
Mesin Press Rp          2.500.000 2 Rp.      5.000.000 
Mesin Press Rp        10.000.000 1 Rp.   1 0.000.000 
Mesin Jahit Rp          2.500.000 3 Rp.      7.500.000 
Mesin Obras Rp          2.500.000 3 Rp.      7.500.000 

Mesin Overdek Rp          8.000.000 1 Rp.      8.000.000 
Mesin Roland BN 21 Rp        80.000.000 1 Rp.   8 0.000.000 

Mesin Mimaki TS 500 Rp      200.000.000 1 Rp. 20 0.000.000 
Mesin Potong Kain Rp             500,000 2 Rp       1,000,000 
Komputer Design Rp          8,000,000 2  Rp      16,000,000  
Komputer kantor Rp          4,000,000 3  Rp      12,000,000  
Air Conditioner Rp.         2,000,000 1 Rp       2,000,000 

Motor Rp.       13,000,000 2  Rp      26,000,000  
Total    Rp    395,000,000  

     Sumber: data diolah oleh penulis 

 

4.2.2 Proyeksi Pendapatan Penjualan Maverick Jersey  

 Setelah diketahui harga penjualan Maverick jersey dan Kuantitas yang akan 

dijual maka dapat dihitung pendapatan Maverick jersey dari periode 2014-2018. 

Pendapatan CV. Maverick Indoasia dalam periode tersebut dapat dilihat dari tabel 4.3 di 

bawah ini. 

Tabel 4.3. Pendapatan CV. Maverick Indoasia Periode 2014-2018 

Periode Harga Penjualan Pendapatan Penjualan Per-tahun 
Tahun 2014  Rp      227,712  7404  Rp              1,685,980,400  
Tahun 2015  Rp      250,483  8885  Rp              2,225,494,128  
Tahun 2016  Rp      275,532  10662  Rp              2,937,652,248  
Tahun 2017  Rp      303,085  12794  Rp              3,877,700,968  
Tahun 2018  Rp      333,393  15353  Rp              5,118,565,278  

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

 

 

Analisis Capital..., Maula Zikra, Ma.-IBS, 2013



51 
 

4.2.3 Proyeksi Total Biaya Operasional Penjualan 

 Biaya operasional penjualan yang umumnya disebut juga dengan harga pokok 

penjualan (harga pokok produksi) atau cost of goods sold yaitu biaya-biaya yang muncul 

dalam melakukan proses produksi pembuatan produk. 

 Beban pokok penjualan ini terdiri dari biaya bahan baku (raw material) yaitu 

rincian material yang digunakan dalam proses produksi; biaya bahan pengemas 

(packaging material) yaitu biaya bahan digunakan untuk mengemas produk tersebut, 

biaya pekerja baik langsung (yang berhubungan langsung dalam pengerjaaan produk) 

dan tidak langsung (yang tidak berhubungan langsung dalam proses produksi seperti gaji 

supervisor, gaji manajer produksi), biaya aktivitas mesin yaitu jangka waktu pengerjaan 

mesin dalam memproduksi produk serta kualitas kontrol produk yaitu jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk pengecekan produk tersebut sebelum dinyatakan layak dipakai. 

 Rincian harga pokok penjualan dalam pembukaan cabang baru Maverick Jersey 

terlihat dalam tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. Proyeksi Biaya Operasional periode 2014-2018 

Periode 
% biaya 

operasional/penjualan
Pendapatan Penjualan Per-

tahun Biaya Operasioanal 
Tahun 2014 77%  Rp        1,685,980,400.00   Rp    1,296,908,000 
Tahun 2015 77%  Rp        2,225,494,128.00   Rp    1,711,918,559 
Tahun 2016 77%  Rp        2,937,652,248.96   Rp    2,259,732,499 
Tahun 2017 77%  Rp        3,877,700,968.63   Rp    2,982,846,898 
Tahun 2018 77%  Rp        5,118,565,278.59   Rp    3,937,357,905 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

 

 

 

 

Analisis Capital..., Maula Zikra, Ma.-IBS, 2013



52 
 

4.2.4. Kebutuhan Biaya Operasional Variabel 

  Pada tabel 4.5 menunjukan perhitungan kebutuhan biaya operasional variabel 

yang dibutuhkan oleh CV. Maverick Indoasia dalam sebulan. Seluruh komponen biaya 

yang masuk ke dalam biaya operasional variabel dibutuhkan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional setiap hari dalam periode satu tahun. 

Tabel 4.5. Perhitungan Kebutuhan Biaya Operasional Variabel 

(Biaya Variable)  Rp                947,508,000  
Bahan Baku  Rp                814,440,000  
Bahan Lain-lain  Rp                  37,020,000  
Upah Pekerja  Rp                  88,848,000  
Listrik Tempat Produksi  Rp                    7,200,000  

Sumber: CV. Maverick Indoasia 
 
Jadi total kebutuhan biaya operasional variabel Maverick Jersey dalam waktu satu bulan 

adalah Rp. 947,508,000/12=  Rp. 78,959,000. Dalam berjalannya kegiatan produksi yang 

setiap tahun diperkirakan akan tumbuh 10% , maka biaya operasional variabel juga akan 

ikut bertambah setiap tahunnya. Persentase operasional variabel terhadap biaya 

operasional adalah 73%, sehingga biaya ini bisa dijadikan penulis untuk acuan 

perhitungan analisis sensitivitas pada analisis risiko nanti, karena pengaruhnya cukup 

besar terhadapa pendapatan. 

4.2.5 Kebutuhan Biaya Operasonal Tetap 

Tabel 4.6. Perhitungam Kebutuhan Biaya Operasional tetap 

(Biaya Tetap)  Rp                349,400,000  
Sewa Toko  Rp                  30,000,000  
Sewa Tempat Produksi  Rp                  22,000,000  
Internet  Rp                    3,600,000  
Listrik Toko  Rp                    6,000,000  
Gaji  Rp                199,200,000  
Telepon  Rp                    4,800,000  
Alat Tulis Kantor  Rp                    4,800,000  

          Sumber: CV. Maverick Indoasia 
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Total kebutuhan biaya operasional tetap untuk CV. Maverick Indoasia dalam 

kurun satu tahun di tahun 2014 sebesar Rp. 349,400,000, dimana biaya operasional 

bulanan Maverick Jersey adalah Rp. 349,400,000/12 = Rp. 29,116,667. Dengan 

berjalannya proyek tersebut maka setiap tahunnya sewa toko, sewa tempat produksi, 

internet, telepon, dan alat tulis kantor diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap 

tahunnya 

 

4.2.6. Depresiasi 

 Setiap perusahaan mempunyai kebijakan depresiasi yang berbeda-beda. Ada yang 

berdasarkan umur kerusakan peralatan, berdasarkan keusangan produk yang diproduksi 

dengan menggunakan peralatan ini, dan lainnya. Dalam metode analisis cash flow secara 

indirect, perlu diidentifikasi metode apa yang dipakai oleh perusahaan itu sehingga nilai 

depresiasi yang ditambahkan pada net income sesuai. 

Straight line Metode ini adalah metode yang paling sederhana, dengan membagi 

nilai depresiasi dengan jumlah tahun depresiasi dari aset. Hasilnya adalah besaran yang 

konstan selama waktu depresiasi. Metode ini cenderung untuk memperhalus grafik 

pendapatan karena pengeluaran dan pendapatan relatif konstan selama periode 

depresiasi. 

Tabel 4.7. Perhitungan Depresiasi 

Arus Kas Investasi: Jumlah 

Pembelian Mesin2  Rp 339,000,000  

Pembelian Komputer dan AC  Rp   30,000,000  

Pembelian Alat Transportasi  Rp   26,000,000  

(Total Investasi Peralatan dan mesin-mesin)  Rp 395,000,000  

Jumlah Tahun 5 

Depresiasi  Rp   79,000,000  
Sumber: Data diolah oleh penulis 
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4.2.7 IHSG dan SBI 

 IHSG dalam bab kali ini dimaksudkan penulis untuk diajukan acuan dalam 

perhitungan (Rm), sedangkan SBI digunakan untuk menghitung (Rf), kedua kriteria 

tersebut di maksudkan penulis untuk menghitung Cost of equity (Ks). 

Tabel 4.8. Tingkat Suku Bunga Indonesia 2006-2012 

Period Suku Bunga Tahunan
2006 9.75% 
2007 8% 
2008 9.25% 
2009 6.50% 
2010 6.50% 
2011 6% 
2012 5.75% 

Rata-rata 7.39% 
Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia(periode 2006-2012) 

 

Tabel 4.9. IHSG periode 2006-2012 

Periode IHSG Rm 
2006 1805.52 - 
2007 2745.83 0.520797333 
2008 1355.408 -0.50637585 
2009 2534.356 0.869810419 
2010 3703.512 0.461322719 
2011 3812.992 0.02956113 
2012 4316.687 0.132099674 

Rata-rata  0.251202571 
Sumber: http://www.duniainvestasi.com/bei/prices/stock/COMPOSITE 

 

4.2.8 Inflasi 

Inflasi merupakan hal yang penting untuk dipantau karena berkaitan erat dengan 

daya beli masyarakat. Penentuan tingkat inflasi didasarkan pada nilai rata-rata laju inflasi 

sepuluh tahun terakhir yaitu dimulai dari periode 2006 sampai dengan periode 2012. 
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Tingkat inflasi di Indonesia ini yang akan penulis jadikan acuan sebagai landasan 

kenaikan harga operasional biaya keseluruhan dan penurunannya dalam analisis skenario 

Tabel 4.10. Tingkat Inflasi Indonesia 2006-2012 

Period Tingkat Inflasi 

2006 6.60%

2007 6.90%

2008 11.06%

2009 2.78%
2010 6.96%
2011 3.79%
2012 4.30%

Rata-rata Laju Inflasi 6.06%
Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia(periode 2006-2012) 

 

4.3. Proyeksi Penjualan 

 Proyeksi penjualan di asumsikan penjualan sudah dapat dilakukan pada awal 

tahun yaitu Januari 2014. Dalam menetapkan proyeksi kuantitas penjualan produk 

didasarkan pada penjualan tahun sebelumnya untuk satu set Jersey yang dijual. Target 

yang telah ditetapkam oleh marketing ini kemudian diinformasikan ke produksi agar 

dapat mempersiapkan perencanaan order produksi dalam memenuhi permintaan pasar. 

Proyeksi atas kuantitas jersey untuk jangka waktu 5 tahun kedepan dapat di lihat di tabel 

4.11. di bawah ini: 

Tabel 4.11 Proyeksi Penjualan Maverick Jersey peroide 2014-2019 

Periode Penjualan 
Tahun 2014 7404 
Tahun 2015 8885 
Tahun 2016 10662 
Tahun 2017 12794 
Tahun 2018 15353 

     Sumber: data diolah oleh Penulis 
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 Penetapan harga jual per unit produk ditetapkan oleh manajemen yaitu di atas 

harga operasional total. Dimana komposisi rata-rata operasional penjualan sebesar 77% 

dari total pendapatan penjualan. Saat ini diasumsikan bahwa kenaikan harga jual berjalan 

seiring dengan kenaikan harga biaya operasional setiap tahunnya. 

 Dalam pelaksanaannya penetapan harga jual per unit jersey akan dilakukan 

peninjuan berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Penetapan harga jual per 

unit jersey dapat dilihat di tabel 4.12. di bawah ini. 

Tabel 4.12. Proyeksi Harga Penjualan 1 set jersey 2014-2018 

Periode Harga 
Tahun 2014  Rp          227,870  
Tahun 2015  Rp          250,657  
Tahun 2016  Rp          275,723  
Tahun 2017  Rp          303,295  
Tahun 2018  Rp          333,625  
Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

4.4. Analisis Proyeksi Laporan Arus Kas CV. Maverick Indoasia 

 Analisis Proyeksi laporan Arus Kas CV. Maverick Indoasia periode 2014-2018 

dilakukan dengan menggunkan metode- metode sebagai berikut. 

 

4.4.1. Payback Period 

 Payback period untuk sebuah proyek adalah lamanya waktu yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan kembali seutuhnya uang yang telah diinvestasikan dalam proyek 

tersebut. Periode waktunya adalah sejak waktu awal mulanya dikeluarkan dana investasi 

oleh perusahaan sampai kepada tercapainya jumlah dana yang sama dengan arus keluar 

yang diperoleh oleh arus masuk hasil dari investasi yang dilakukan. Pada umumnya, 

semakin cepat waktu yang dibutuhkan payback period maka proyek tersebut semakin 

baik. 
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Perhitungannya untuk proyek pembukaan cabang baru Maverick jersey ini adalah seperti 

tergambar dalam tabel 4.13. berikut di bawah ini: 

Tabel 4.13. Perhitungan Payback Period 

Periode Arus Kas Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 

2014  Rp    370,804,300.00  Rp                 (24,195,700.00) 
2015  Rp    464,181,676.00  Rp                 439,985,976.00  
2016  Rp    587,439,812.32  Rp              1,027,425,788.32  
2017  Rp    750,140,552.26  Rp              1,777,566,340.58  
2018  Rp    964,905,528.99  Rp              2,742,471,869.57  

         Sumber: data diolah oleh penulis 

 Proses perhitungan pada kolom aliran arus kas menimbulkan adanya kolom baru, 

yakni arus kas kumulatif. Pada tahun ke-0 hanya terdapat investasi bersih yang bernilai 

sebesar negatif Rp. (395,000,000.00), sama halnya dengan kolom arus kas. Pada tahun 

pertama, negatif Rp. (395,000,000.00) dijumlahkan dengan Rp. 370,804,300.00 yang 

hasilnya sama dengan negatif Rp. (24,195,700.00) pada tahun pertama. Cara perhitungan 

ini dilakukan seterusnya sampai dengan tahun terakhir. Dari tabel 4.12. di atas dapat 

terlihat bahwa tahun ke 2 arus kas kumulatif sudah menghasilkan nilai positif. Ini 

menunjukan bahwa payback period  lebih dari dari 1 tahun, namun kurang dari 2 tahun. 

 Maka perlu dikalkulasikan proporsi payback period untuk tahun ke 2 dengan cara 

sebagai berikut: 

 

  Payback period =  1 tahun + 
, , .

, , .
 =  1,05 tahun 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil bahwa proyek pembukaan 

cabang baru Maverick Jersey memiliki payback period selama 1,05 tahun, dengan 

estimasi perbandingan bahwa tingkat pengembalian uang yang ditanamkan dalam 
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investasi adalah 5 tahun, maka dapat disimpulkan, pembukaan cabang baru Maverick 

jersey layak umtuk di lakukan. 

 Perlu diperhatikan bahwa Paybcak period juga memiliki kelemahan tidak sesuai 

dengan prinsip time value of money. Disaat uang tersebut diterima akan memiliki nilai 

yang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang tersebut yang diterima pada tahun 

sebelumnya. Dalam payback period, nilai waktu uang ini tidak diperhitungkan. Kedua, 

tidak adanya kriteria yang objektif dalam hal payback period diterima atau disetujui. 

Investasi yang sama dengan data input yang sama dapat mengalami perbedaan hasil 

perhitungan investasi, dalam hal ini antara memilih 1 atau 2 tahun sebagai waktu dan 

hasil investasi. Ketiga, aliran kas setelah payback period tidak memiliki pengaruh berarti 

dalam perhitungan payback period. Dalam perhitungan ini aliran kas setelah payback 

period tidak diperhitungkan dan payback period-nya akan tetap 1,05 tahun. 

 Payback period dapat menjadi alat ukur yang baik untuk menghitung risiko 

likuiditas dalam sebuah proyek, tetapi metode ini memiliki tiga kelemahan yang harus 

diperhatikan. Maka digunakanlah alat ukur yang lebih baik lagi untuk mengukur risiko 

likuiditas dalam sebuah proyek yaitu discounted payback period. 

 

4.4.2 Biaya Modal 

 Biaya modal (cost of capital) menghubungkan keputusan investasi jangka 

panjang dengan kekayaan pemilik perusahaan. Ini digunakan untuk memutuskan apakah 

investasi yang diajukan akan menaikkan atau menurunkan nilai perusahaan dalam bentuk 

return yang harus diterima dari pelaksanaan proyek tersebut. 

 Berikut adalah cara perhitungan biaya modal yang akan di tetapkan perusahaan 

sebagai alat keputusan investasi jangka panjang. 

Rf + β (RM-RF) =  7,39% + 0,079 x (25.12%-7,39%) 
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   =  8.772% dibulatkan menjadi 9% 

Persentase ini yang kemudian akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menilai 

kelayakan proyek investasi tersebut. 

 

4.4.3. Discounted Payback Period 

 Discounted payback period dikembangkan dari payback period dan berdasarkan 

pada nilai waktu uang. Discounted payback period adalah jumlah waktu yang 

dibutuhkan bagi nilai bersih aliran kas saat ini (net cash flow’s present value) untuk 

menghadapi hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap investasi bersih yang ada. Nilai 

saat ini dihitung secara khusus dengan mengurangi aliran kas bersih pada tingkat 

pengembalian yang dibutuhkan. Pada umumnya, semakin pendek waktu pengembalian 

maka semakin baik proyek tersebut. 

Langkah pertama dalam proses perhitungan discounted payback period yaitu 

mengurangi aliran kas bersih proyek dalam tingkat pengembalian yang dibutuhkan 

dengan menghitung nilai bersih aliran kas saat ini, kemudian discounted payback period 

dihitung dengan menggunakan cara yang sama seperti payback period tetapi 

menggunakan nilai sekarang dari arus kas. Seperti tergambar dalam tabel 4.14. berikut di 

bawah ini: 

Tabel 4.14. Perhitungan Discounted Payback Period 

Periode Arus Kas Arus Kas  Sekarang Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp       (395,000,000)  Rp          (395,000,000) 

2014  Rp    370,804,300.00  Rp         340,187,431  Rp            (54,812,568) 
2015  Rp    464,181,676.00  Rp         390,692,429  Rp             335,879,861  
2016  Rp    587,439,812.32  Rp         453,611,318  Rp             789,491,179  
2017  Rp    750,140,552.26  Rp         531,418,479  Rp          1,320,909,658  
2018  Rp    964,905,528.99  Rp         627,122,388  Rp          1,948,032,046  

Sumber: Data diolah oleh penulis 
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 Berdasarkan perhitungan tabel 4.14. di atas maka dapat terlihat bahwa terdapat 

arus kas positif pada tahun ke-2, hal ini menunjukkan bahwa discounted payback period-

nya lebih dari 1 tahun, namun kurang dari 2 tahun. 

Maka perlu dikalkulasikan proporsi discounted payback period untuk tahun ke 2 dengan 

cara sebagai berikut: 

discounted payback period = 1 tahun + 
, , .

, , .
 = 1.14 tahun 

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil bahwa proyek pembukaan 

cabang baru Maverick Jersey memiliki payback period selama 1,14 tahun, dengan 

estimasi perbandingan bahwa tingkat pengembalian uang yang ditanamkan dalam 

investasi adalah 5 tahun, maka dapat disimpulkan, pembukaan cabang baru Maverick 

jersey layak umtuk di lakukan. 

 

4.4.4 Net Present Value 

 Net present value (NPV) adalah penjumlahan dari nilai sekarang arus kas di 

tingkat pengembalian yang diinginkan dikurangi dengan nilai investasi. Nilai bersih 

sekarang pada suatu proyek, memberikan suatu ukuran nilai bersih (net value) dari 

proposal investasi yang terkait dengan nilai sekarang. Karena semua arus kas 

didiskontokan kembali ke nilai sekarang, membandingkan perbedaan antara nilai 

sekarang dari arus kas bebas tahunan dan pengeluaran awal adalah memadai. 

Ketika NPV suatu proyek lebih besar atau sama dengan nol, maka proyek 

tersebut akan diterima; ketika NPV negatif, maka proyek tersebut akan ditolak. 

Perhitungan NPV dalam pengambilan keputusan pembukaan cabang baru Maverick 

Jersey terlihat dalam table berikut ini: 
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Tabel 4.15. Perhitungan Net Present Value 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    370,804,300.00  Rp                 340,187,431.19  
2  Rp    464,181,676.00  Rp                 390,692,429.93  
3  Rp    587,439,812.32  Rp                 453,611,318.60  
4  Rp    750,140,552.26  Rp                 531,418,479.07  
5  Rp    964,905,528.99  Rp                 627,122,388.10  

Net Present Value  Rp              1,948,032,046.89  
Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

 Melalui hasil perhitungan dalam tabel 4.14. di atas maka diperoleh net present 

value (NPV) sebesar positif Rp. 1,948,032,046.89, karena hasil yang diperoleh bernilai 

positif, maka pembukaan cabang baru Maverick Indoasia ini memenuhi syarat untuk 

penilaian kelayakan pelaksanaan berdasarkan kriteria NPV yang telah ditetapkan. Hasil 

positif yang diperoleh dari perhitungan net present value menggambarkan investasi yang 

akan dilakukan pada akhirnya akan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. 

 

4.4.5. Profitability Index 

 
 Profitabilty Index (PI) atau rasio manfaat-biaya merupakan rasio nilai sekarang 

dari arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal. Meskipun kriteria investasi 

NPV memberikan suatu ukuran nilai absolut yang diinginkan dari suatu proyek, indeks 

profitabilitas menjadi ukuran relatif yang diinginkan proposal investasi yang merupakan 

rasio nilai sekarang dari manfaat masa depannya terhadap biaya investasi awal.  

Indeks profitabilitas juga menghasilkan keputusan menerima atau menolak yang 

sama dengan kriteria NPV. Ketika nilai sekarang dari arus kas bersih suatu proyek sama 

dengan atau lebih besar dari pengeluaran awalnya, maka NPV proyek tersebut akan 

positif, menandakan bahwa proyek tersebut bisa diterima. Maka indeks profitabilitas 
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proyek tersebut juga akan bernilai lebih dari 1 (satu). Jadi, dua kriteria keputusan ini 

akan selalu menghasilkan keputusan yang sama, baik itu menerima maupun menolak. 

Perhitungan Profitability Index dalam pengambilan keputusan pembukaan cabang 

baru Maverick Jersey tergambar dalam tabel berikut di bawah ini:  

Tabel 4.16. Perhitungan Profitablity Index 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    370,804,300.00   Rp                 340,187,431.19  
2  Rp    464,181,676.00   Rp                 390,692,429.93  
3  Rp    587,439,812.32   Rp                 453,611,318.60  
4  Rp    750,140,552.26   Rp                 531,418,479.07  
5  Rp    964,905,528.99   Rp                 627,122,388.10  

Total Arus Kas Nilai Sekarang  Rp              2,343,032,046.89  
Investasi Awal  Rp                 395,000,000.00  

Profitabilty Index 5.93 
Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa indeks 

profitabilitas yang didapatkan yaitu 5,93 memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 

lebih dari 1 (satu) sehingga proyek pembukaan cabang baru Maverick Jersey ini dapat 

diterima atau dilaksanakan oleh CV. Maverick Indoasia. 

Dikarenakan NPV dan kriteria indeks profitabilitas pada dasarnya sama, mereka 

mempunyai keunggulan yang sama dibandingkan kriteria lainnya. Keduanya menghitung 

arus kas, mengenal pemilihan waktu arus kas, dan konsisten dengan tujuannya yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Kelemahan utama dari kriteria ini, sama dengan kriteria 

nilai bersih sekarang, yaitu membutuhkan perincian perkiraan arus kas bebas selama 

masa hidup proyek. 
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4.4.6. Internal Rate of Return 

 Tingkat pengembalian internal (IRR) adalah tingkat pengembalian yang 

menyebabkan nilai NPV proyek itu sama dengan nol. Metode ini merupakan suatu 

tingkat pengembalian persentase proyek berdasarkan arus kas yang diperkirakan 

tersebut. 

Jika IRR melebihi tingkat pengembalian yang diinginkan itu, proyek dapat 

diterima dan diharapan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun jika IRR 

kurang dari tingkat pengembalian yang diinginkan, proyek tidak dapat diterima dan 

diprediksikan untuk berkurang nilainya. 

Perhitungan tingkat pengembalian internal dalam pengambilan keputusan 

pembukaan cabang baru Maverick Indoasia tergambar tabel di bawah ini: 

Tabel 4.17. Perhitungan Internal rate of return 

Tahun Arus Kas 
0  Rp   (395,000,000.00) 
1  Rp    370,804,300.00  
2  Rp    464,181,676.00  
3  Rp    587,439,812.32  
4  Rp    750,140,552.26  
5  Rp    964,905,528.99  

IRR 113%
Sumber: Data diolah oleh penulis 

 Kriteria dari IRR adalah menerima suatu proyek jika tingkat pengembalian 

internal lebih besar atau sama dengan tingkat pengembalian yang diinginkan, sedangkan 

apabila tingkat pengembalian internalnya kurang dari tingakt pengembalian yang 

diinginkan maka proyek tersebut akan ditolak. 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pengembalian internal pembukaan cabang 

baru Maverick Jersey sebesar 113% apabila dibandingkan dengan tingkat pengembalian 

yang diinginkan yaitu sebesar 9%, maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan cabang 
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baru Maverick Jersey ini layak untuk diterima atau dijalankan, karena memiliki tingkat 

pengembalian internal yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diinginkan.  

Hubungan antar NPV dengan IRR adalah jika NPV positif maka IRR harus lebih 

besar dari tingkat pengembalian yang diinginkan. Dengan demikian, semua kriteria arus 

kas yang didiskonto akan konsisten dan memberikan hasil keputusan menerima atau 

menolak yang serupa. IRR juga memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan 

dua metode sebelumnya, yaitu metode NPV dan indeks profitabilitas. 

 

4.5. Analisis Skenario 

 Analisis skenario adalah teknik analisis risiko dimana NPV proyek terbaik dan 

terburuk diperbandingkan dengan NPV proyek yang diharapkan. Analisis ini dilakukan 

untuk mengantisipasi keadaan perusahaan di masa yang akan datang akibat 

ketidakstabilan variabel-variabel yang berhubungan dengan perhitungan analisis 

kelayakan suatu proyek. Analisis skenario diawali dengan memperkirakan tiga skenario, 

yaitu kondisi buruk/pesimis, kondisi normal, dan kondisi baik/optimis. 

 Dalam kasus CV. Maverick Indoasia yang bergerak di bidang Industri Olahraga 

diasumsikan bahwa variabel yang bergerak adalah naik turunnya jumlah produk yang 

dijual dan naik turunnya harga pokok penjualan. Asumsi ini diambil dengan 

mempertimbangkan kondisi historis dan keadaan pasar olahraga yang memiliki 

persaingan cukup ketat terutama dalam mempertahankan pangsa pasar. 

Harga jual diasumsikan tetap dikarenakan sulitnya menaikkan harga dalam 

kondisi persaingan pasar dengan mulai bermunculan produk sejenis yang lebih murah, 

maka pada umumya perusahaan lebih berfokus pada peningkatan jumlah penjualan 

produk dan penurunan harga pokok penjualan. 
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4.5.1. Analisis Skenario Kondisi Optimis 

 Pada kondisi optimis, diasumsikan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 6% dari 

kondisi normal, sedangkan untuk harga operasional diasumsikan mengalami penurunan 

sebesar 6% dari harga normal. Kedual hal tersebut didasarkan pada angka inflasi sebesar 

6%. Harga jual dan biaya-biaya lainnya diasumsikan tetap. Berikut adalah asumsi 

kuantitas penjualan dan harga pokok produksi yang digunakan untuk kondisi optimis: 

Tabel 4.18. Pendapatan Penjualan Untuk Kondisi Optimis 

Periode Harga Penjualan 
Pendapatan Penjualan Per-

tahun 
Tahun 2014  Rp         227,712 7848  Rp              1,787,139,224.00  
Tahun 2015  Rp         250,483 9418  Rp              2,359,023,775.68  
Tahun 2016  Rp         275,532 11301  Rp              3,113,911,383.90  
Tahun 2017  Rp         303,085 13562  Rp              4,110,363,026.74  
Tahun 2018  Rp         333,393 16274  Rp              5,425,679,195.30  

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Tabel 4.19. Biaya Operasional untuk Kondisi Optimis     

Periode Penjualan Pendapatn Penjualan Per-tahun Biaya Operasioanal 
Tahun 2014 7848  Rp              1,787,139,224.00   Rp             1,223,833,520 
Tahun 2015 9418  Rp              2,359,023,775.68   Rp             1,615,460,246 
Tahun 2016 11301  Rp              3,113,911,383.90   Rp             2,132,407,525 
Tahun 2017 13562  Rp              4,110,363,026.74   Rp             2,814,777,933 
Tahun 2018 16274  Rp              5,425,679,195.30   Rp             3,715,506,872 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun proyeksi Laporan Arus Kas untuk periode 2014 sampai dengan periode 2018 

dalam kondisi optimis. 

 Analisis atas proyeksi Laporan Arus Kas CV. Maverick Jersey periode 2014-

2018 dilakukan dengan menggunakan metode payback period, discounted payback 

period, net present value (NPV), indeks profitabilitas (PI) dan tingkat pengembalian 

internal (IRR). 
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Tabel 4.20 Perhitungan Payback Period (Kondisi Optimis) 

Tahun Arus Kas Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    501,479,278.00  Rp                 106,479,278.00  
2  Rp    636,672,646.96  Rp                 743,151,924.96  
3  Rp    815,127,893.99  Rp              1,558,279,818.95  
4  Rp 1,050,688,820.06  Rp              2,608,968,639.01  
5  Rp 1,361,629,242.48  Rp              3,970,597,881.49  

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil bahwa proyek pembukaan cabang 

baru Maverick Jersey dalam kondisi optimis memiliki payback period selama 0,79 tahun 

atau 9,48 bulan, dengan estimasi perbandingan bahwa tingkat pengembalian uang yang 

ditanamkan dalam investasi adalah 5 tahun, maka dapat disimpulkan, pembukaan cabang 

baru Maverick jersey layak umtuk di lakukan. 

Tabel 4.21. Perhitungan Discounted Payback Period  (Kondisi Optimis) 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp    (395,000,000.00)  Rp   (395,000,000.00) 
1  Rp    501,479,278.00  Rp      460,072,732.11   Rp        65,072,732.11 
2  Rp    636,672,646.96  Rp      535,874,629.21   Rp      600,947,361.32 
3  Rp    815,127,893.99  Rp      629,428,293.87   Rp   1,230,375,655.19 
4  Rp 1,050,688,820.06  Rp      744,334,449.12   Rp   1,974,710,104.31 
5  Rp 1,361,629,242.48  Rp      884,965,581.19   Rp   2,859,675,685.50 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil bahwa proyek pembukaan cabang 

baru Maverick Jersey dalam kondisi optimis memiliki payback period selama 0.86 tahun, 

dengan estimasi perbandingan bahwa tingkat pengembalian uang yang ditanamkan 

dalam investasi adalah 5 tahun, maka dapat disimpulkan, pembukaan cabang baru 

Maverick jersey layak umtuk di lakukan. 
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Tabel 4.22. Perhitungan NPV (Kondisi Optimis) 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    501,479,278.00   Rp                 460,072,732.11  
2  Rp    636,672,646.96   Rp                 535,874,629.21  
3  Rp    815,127,893.99   Rp                 629,428,293.87  
4  Rp 1,050,688,820.06   Rp                 744,334,449.12  
5  Rp 1,361,629,242.48   Rp                 884,965,581.19  

Net Present Value  Rp              2,859,675,685.50  
Sumber: Data diolah oleh penulis 

Melalui hasil perhitungan dalam tabel 4.21. di atas maka diperoleh net present 

value (NPV) dalam kondisi optimis sebesar positif Rp. 2,859,675,685.50, karena hasil 

yang diperoleh bernilai positif, maka pembukaan cabang baru Maverick Indoasia ini 

memenuhi syarat untuk penilaian kelayakan pelaksanaan berdasarkan kriteria NPV yang 

telah ditetapkan. 

Hasil positif yang diperoleh dari perhitungan net present value menggambarkan 

investasi yang akan dilakukan pada akhirnya akan dapat meningkatkan nilai dari 

perusahaan tersebut. 

Tabel 4.23. Perhitungan Profitability Index (Kondisi Optimis) 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    501,479,278.00  Rp                 460,072,732.11  
2  Rp    636,672,646.96  Rp                 535,874,629.21  
3  Rp    815,127,893.99  Rp                 629,428,293.87  
4  Rp 1,050,688,820.06  Rp                 744,334,449.12  
5  Rp 1,361,629,242.48  Rp                 884,965,581.19  

Total Arus Kas Nilai Sekarang  Rp              3,254,675,685.50  
Investasi Awal  Rp                 395,000,000.00  

Profitabilty Index  Rp                                   8.24  
Sumber: data diolah oleh penulis 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa indeks 

profitabilitas yang didapatkan dalam kondisi optimis yaitu 8,24 memenuhi kriteria yang 
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telah ditetapkan, yaitu lebih dari 1 (satu) sehingga proyek pembukaan cabang baru 

Maverick Jersey ini dapat diterima atau dilaksanakan oleh CV. Maverick Indoasia. 

Tabel 4.24. Perhitungan Internal Rate of Return (Kondisi Optimis) 

Tahun Arus Kas 
0  Rp   (395,000,000.00)
1  Rp    501,479,278.00 
2  Rp    636,672,646.96 
3  Rp    815,127,893.99 
4  Rp 1,050,688,820.06 
5  Rp 1,361,629,242.48 

IRR 150% 
Sumber: data diolah oleh penulis 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pengembalian internal pembukaan cabang 

baru Maverick Jersey dalam kondisi optimis sebesar 150% apabila dibandingkan dengan 

tingkat pengembalian yang diinginkan yaitu sebesar 9%, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey ini layak untuk diterima atau dijalankan, 

karena memiliki tingkat pengembalian internal yang lebih tinggi dari tingkat 

pengembalian yang diinginkan. 

 

4.5.2 Analisis Skenario Kondisi Pesimis 

 Pada kondisi pesimis, diasumsikan penurunan kuantitas penjualan sebesar 6% 

dari kondisi normal, sedangkan untuk biaya operasional diasumsikan mengalami 

kenaikan sebesar 6% dari harga normal. Harga jual dan biaya-biaya lainnya diasumsikan 

tetap. Berikut adalah asumsi kuantitas penjualan dan harga pokok produksi yang 

digunakan untuk kondisi pesimis: 
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Tabel 4.25. Pendapatan Penjualan untuk Kondisi Pesimis 

Periode Harga Penjualan Pendapatn Penjualan Per-tahun 
Tahun 2014  Rp                227,712  6960  Rp              1,584,821,576.00  
Tahun 2015  Rp                250,483  8352  Rp              2,091,964,480.32  
Tahun 2016  Rp                275,532  10022  Rp              2,761,393,114.02  
Tahun 2017  Rp                303,085  12026  Rp              3,645,038,910.51  
Tahun 2018  Rp                333,393  14432  Rp              4,811,451,361.87  

Sumber: Data diolah oleh penulis 

Tabel 4.26. Biaya Operasional untuk Kondisi Pesimis 

Periode Penjualan Pendapatn Penjualan Per-tahun Biaya Operasioanal 
Tahun 2014 6960  Rp              1,584,821,576.00   Rp    1,369,982,480  
Tahun 2015 8352  Rp              2,091,964,480.32   Rp    1,808,376,874  
Tahun 2016 10022  Rp              2,761,393,114.02   Rp    2,387,057,473  
Tahun 2017 12026  Rp              3,645,038,910.51   Rp    3,150,915,865  
Tahun 2018 14432  Rp              4,811,451,361.87   Rp    4,159,208,941  

Sumber: data diolah oleh penulis 

 Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun proyeksi Laporan Arus Kas untuk periode 2014 sampai dengan periode 2018 

dalam kondisi pesimis. 

 Analisis atas proyeksi proyeksi Laporan Arus Kas CV. Maverick Indoasia 

periode 2014-2018 dilakukan dengan menggunakan metode payback period, discounted 

payback period, net present value (NPV), indeks profitabilitas (PI) dan tingkat 

pengembalian internal (IRR). 

Tabel 4.27. Perhitungan Payback Period kondisi Pesimis 

Tahun Arus Kas Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    240,129,322.00   Rp               (154,870,678.00) 
2  Rp    291,690,705.04   Rp                 136,820,027.04  
3  Rp    359,751,730.65   Rp                 496,571,757.69  
4  Rp    449,592,284.46   Rp                 946,164,042.15  
5  Rp    568,181,815.49   Rp              1,514,345,857.64  

Payback Period   1.53  
 Sumber: data diolah oleh penulis 
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Tabel 4.28. Perhitungan Discounted Payback Period Kondisi Pesimis 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang Arus Kas Kumulatif  
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp       (395,000,000.00)  Rp       (395,000,000.00) 
1  Rp    240,129,322.00  Rp         220,302,130.28   Rp       (174,697,869.72) 
2  Rp    291,690,705.04  Rp         245,510,230.65   Rp            70,812,360.93  
3  Rp    359,751,730.65  Rp         277,794,343.33   Rp          348,606,704.26  
4  Rp    449,592,284.46  Rp         318,502,509.01   Rp          667,109,213.28  
5  Rp    568,181,815.49  Rp         369,279,195.01   Rp       1,036,388,408.29  

Discounted Payback Period                        1.71  
 Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

Tabel 4.29. Perhitungan Net Present Value Kondisi Pesimis 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    240,129,322.00   Rp                 220,302,130.28  
2  Rp    291,690,705.04   Rp                 245,510,230.65  
3  Rp    359,751,730.65   Rp                 277,794,343.33  
4  Rp    449,592,284.46   Rp                 318,502,509.01  
5  Rp    568,181,815.49   Rp                 369,279,195.01  

Net Present Value  Rp              1,036,388,408.29  
 Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

Tabel 4.30. Perhitungan Profitability Index Kondisi Pesimis 

Tahun Arus Kas Arus Kas Nilai Sekarang 
0  Rp   (395,000,000.00)  Rp               (395,000,000.00) 
1  Rp    240,129,322.00   Rp                 220,302,130.28  
2  Rp    291,690,705.04   Rp                 245,510,230.65  
3  Rp    359,751,730.65   Rp                 277,794,343.33  
4  Rp    449,592,284.46   Rp                 318,502,509.01  
5  Rp    568,181,815.49   Rp                 369,279,195.01  

Total Arus Kas Nilai Sekarang  Rp              1,431,388,408.29  
Investasi Awal  Rp                 395,000,000.00  

Profitabilty Index  Rp                                   3.62  
Sumber: Data diolah oleh penulis 
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Tabel 4.31. Perhitungan Internal rate of return Kondisi Pesimis 

Tahun Arus Kas 
0  Rp   (395,000,000.00)
1  Rp    240,129,322.00 
2  Rp    291,690,705.04 
3  Rp    359,751,730.65 
4  Rp    449,592,284.46 
5  Rp    568,181,815.49 

IRR 73%
 Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

 Berdasarkan analisis di atas dapat terlihat bahwa melalui metode payback period 

dan discounted payback period diperoleh hasil masing-masing di bawah 5 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh modal kembali 

kurang dari 5 tahun. Sedangkan untuk NPV memperoleh hasil yang positif, indeks 

profitabilitas juga memberikan hasil yang cukup baik dimana nilainya lebih dari satu, 

sementara itu dari sisi IRR juga diperoleh return sebesar 73% yang nilainya lebih besar 

bila dibandingkan dengan return yang diinginkan sebesar 9%. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi pesimis proyek ini masih layak 

untuk dijalankan atau diterima, karena dari hasil analisis yang diperoleh menggambarkan 

terpenuhinya kriteria-kriteria yang ada dari tiap metode agar proyek tersebut dapat 

diterima atau dijalankan. 
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4.6. Hasil Analisis Skenario 

 Secara keseluruhan dari analisis skenario yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Payback Period 

Tabel 4.31. Perbandingan Payback Period untuk Analisis Skenario 

Skenario Payback Period 
Kondisi Normal 1,05 tahun 
Kondisi Optimis 0,79 tahun 
Kondisi Pesimis 1,53 tahun 

           Sumber: Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas (tabel 4.29.), dapat terlihat bahwa 

dalam kondisi optimis dan kondisi normal proyek pembukaan cabang baru Maverick 

jersey ini layak untuk diterima karena masih dalam jangka waktu kurang dari lima tahun. 

Sedangkan dalam kondisi pesimis, perolehan payback period yang melebihi jangka 

waktu 5 tahun menggambarkan bahwa proyek ini tidak layak untuk diterima atau 

dijalankan  

2.  Discounted Payback Period 

Tabel 4.32. Perbandingan Discounted Payback Period untuk Analisis Skenario 

Skenario Discounted Payback Period 
Kondisi Normal 1,14 tahun 
Kondisi Optimis 0,86 tahun 
Kondisi Pesimis 1,71 tahun 

        Sumber: Data yang diolah oleh penulis 

 Gambaran yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada tabel di atas (tabel 

4.30.), dapat terlihat bahwa dalam kondisi optimis dan kondisi normal proyek 

pembukaan cabang baru Maverick jersey ini layak untuk diterima karena masih dalam 

jangka waktu kurang dari 5 tahun. 
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3. Net Present Value 

Tabel 4.33. Perbandingan Net Present Value untuk Analisis Skenario 

Skenario Net Present Value 
Kondisi Normal Rp              1,948,032,046.89 

Kondisi Optimis Rp              2.859,675,685.50 

Kondisi Pesimis Rp              1,036,388,408.29 
Sumber: Data diolah oleh penulis 

  NPV pada tabel 4.31. yaitu pada kondisi optimis, normal, dan pesimis 

mendapatkan hasil yang positif. Dengan kata lain proyek pemnukaan cabang baru 

Maverick Jersey ini tetap layak untuk dijalankan. 

4.  Profitability Index 

Tabel 4.34. Perbandingan Profitability Index untuk Analisis Skenario 

Skenario Profitability Index 
Kondisi Normal 5.93 

Kondisi Optimis 8.24 

Kondisi Pesimis 3.62 
Sumber: Data diolah oleh penulis 

Indeks profitabilitas yang memenuhi kriteria dari suatu proyek untuk diterima 

terdapat dalam kondisi optimis, normal, dan pesimis. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam ketiga kondisi yaitu optimis, normal, dan pesimis 

menunjukkan proyek ini layak untuk dijalankan karena hasil yang diperoleh lebih dari 

satu. 

5. Internal Rate of Return 

Tabel 4.35. Perbandingan Internal Rate of Return untuk Analisis Skenario 

Skenario Internal Rate of Return 
Kondisi Normal 113% 

Kondisi Optimis 150% 

Kondisi Pesimis 73% 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
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 IRR dalam kondisi optimis dan normal melebihi tingkat pengembalian yang 

diharapkan yaitu sebesar 9%, sedangkan untuk kondisi pesimis tingkat pengembalian 

menunjukkan nilai di bawah tingkat pengembalian yang diharapkan, sehingga hal ini 

menggambarkan ketidaklayakan proyek tersebut untuk diterima atau dijalankan dalam 

kondisi pesimis. Sedangkan untuk kedua kondisi lainnya, yaitu optimis dan normal, 

proyek ini layak untuk dijalankan karena membawa return yang lebih besar dari tingkat 

pengembalian yang diharapkan. 

6. Profit Margin 

Tabel 4.36. Perbandingan Profit Margin unutuk analisi scenario 

Skenario % pendapatan penjualan - % biaya operasional Profit Margin
kondisi normal 100-77 23% 
kondisi optimis 100-72 28% 
kondisi pesimis 100-82 18% 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

4.7. Implikasi Managerial 

 Maverick Jersey akan memasuki pasar penjualan jersey di dalam pasar yang 

ketat, didalamnya terdapat sejumlah kompetitior yang siap bersaing dengan perusahaan 

ini. Untuk dapat bertahan, manajemen Maverick Jersey hendaknya memberikan value 

added atau nilai tambah kepada konsumennya sehingga dapat bersaing dengan baik. 

Selain itu Maverick Jersey harus memberikan inovasi desain produk yang menarik sesuai 

dengan kebutuhan pasar di wilayah tersebut. Nilai lebih dari suatu pelayanan dan produk 

dapat menjadi daya tarik utama Maverick Jersey dalam bersaing dalam pasarnya. 

 Pada analisis aspek keuangan, peneliti telah melakukan analisis perhitungan atas 

beberapa variabel utama, antara lain penjualan, harga pokok pembelian inventori, dan 

biaya operasional. Analisis perhitungan dihitung dengan menggunakan metode Payback 

Period (PP), Discounted Payback Period (DPP), Net Present Value (NPV), Profitability 

Analisis Capital..., Maula Zikra, Ma.-IBS, 2013



75 
 

Index (PI), Internal Rate of Return (IRR). Hasil dari analisis tersebut adalah bisnis yang 

dijalankan Maverick Jersey sangat sensitif terhadap variabel harga pokok pembelian 

inventori, harga pembelian ini sangat berpengaruh karena penawaran harga yang baik 

akan menghasilkan penjualan yang baik pula. 

Tingkat keuntungan asumsi Maverick Jersey rata rata adalah 23% dari nilai 

jualnya, sehingga dari analisis tersebut manajemen harus memperhatikan harga jual per 

satu set jersey agar menjualnya lebih dari harga pokok produksi. Perubahan kebijakan 

harga jual yang di bawah atau di atas 23% akan memberikan pengaruh secara langsung 

terhadap perhitungan Payback Period (PP), Discounted Payback Period (DPP), Net 

Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah dilakukan perhitungan dengan metode capital budgeting untuk menilai 

kelayakan dari proyek pembukaan cabang baru Maverick Jersey, maka dapat 

disimpulkan hal-hal di bawah ini: 

1. Pada kondisi normal maka dapat disimpulkan proyek pembukaan cabang baru 

Maverick Jersey dengan menggunakan metode payback period dan discounted 

payback period dapat di jalankan, karena perhitungan dari analisis capital 

budgeting menunjukan pengembalian investasi di bawah 5 tahun. Perhitungan 

dari analisis skenario menunjukan bahwa baik dalam kondisi optimis dan kondisi 

pesimis, proyek ini masih tetap layak untuk dijalankan. 

2. Pada kondisi normal maka dapat disimpulkan proyek pembukaan cabang baru 

Maverick Jersey dengan menggunakan metode net present value masih dapat 

dijalankan, hal ini berdasarkan perhitungan NPV yang menunjukan angka positif 

yang berarti proyek tersebut layak intuk dijalankan. Perhitungan dari analisis 

skenario baik dalam keadaan optimis maupun pesimis, nilai NPV tetap 

menunjukan hasil yang sama-sama postif, ini berarti dalam kondisi apapun 

proyek pembukaan cabang baru Maverick Jersey tetap layak untuk dijalankan. 

3. Pada kondisi normal maka dapat disimpulkan proyek pembukaan cabang baru 

Maverick Jersey dengan menggunakan metode Profitabiliti Index dapat 

dijalankan, hal ini berdasarkan perhitungan dari analisis capital budgeting yang 

menunjukan bahwa perhitungan profitability index lebih dari satu, yang berarti 

pembukaan cabang baru Maverick Jersey tetap layak untuk dijalankan. 
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Perhitungan dari analisis skenario baik dalam kondisi optimis maupun pesimis 

menunjukan bahwa proyek tersebut tetap layak dijalankan, karena perhitungan 

dari dua skenario tersebut sama-sama lebih dari satu. 

4. Pada kondisi normal maka dapat disimpulkan proyek pembukaan cabang baru 

Maverick Jersey dengan menggunakan metode Internal rate of return dapat 

disimpulkan bahwa return proyek tersebut lebih besar dari tingkat pengembalian 

yang diharapkan yaitu sebesar 9%. Perhitungan analisis skenario baik dalam 

kondisi optimis maupun pesimis menunjukan bahwa proyek tersebut tetap layak 

untuk dijalankan, karena perhitungan dari dua skenario tersebut baik dalam 

kondisi optimis maupun dalam kondisi pesimis sama-sama menunjukan hasil 

diatas tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pihak investor. 

 

Secara keseluruhan, hasil perhitungan ini dapat menjadi acuan bagi manajemen 

bahwa pelaksanaan pembukaan cabang baru Maverick Jersey ini di kemudian hari dapat 

menambah nilai perusahaan sehingga proyek ini layak untuk diterima atau dijalankan. 

 

5.2.  Saran  

 Selain daripada hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa proyek pembukaan 

cabang baru Maverick Jersey ini layak untuk dijalankan, penelitian ini juga memiliki 

kekurangan dalam keterbatasan data yang diperoleh yang dikarenakan adanya 

keterbatasan waktu, sehingga penelitian yang dilakukan belum cukup mendalam terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi perhitungan capital budgeting. 
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Saran yang dapat diajukan oleh penulis terkait dengan pembuatan skirpsi ini 

antara lain: 

a. Bagi Akademis 

Penulisan karya akhir yang telah dilakukan oleh penulis dapat dijadikan referensi 

serta gambaran bagi para akademisi untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang perubahan biaya modal, harga variable operasional, dan 

kebutuhan investasi lain di kemudian hari. 

b. Bagi Perusahaan 

 Dalam pengambilan keputusan investasi, sebaiknya CV. Maverick Indoasia 

menggunakan dasar pertimbangan baik dari segi perhitungan finansial dengan 

penggunaan metode-metode yang ada antara lain metode capital budgeting, selain 

itu juga dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal dan internal di 

perusahaan. Hal ini agar semua keputusan investasi yang diambil telah 

mempertimbangkan risiko yang ada serta sejalan dengan strategi perusahaan di 

masa depan. 

c. Bagi Investor 

Analisis capital budgeting yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan bahan 

masukan serta pertimbangan bagi para investor dalam menentukan sebuah 

keputusan suatu proyek untuk diterima atau dijalankan, dimana pada akhirnya 

akan membawa nilai bagi perusahaan terkait. 
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LAMPIRAN 1 

ROA = EBIT 14,103,941 44,496,937 116,337,032 162,871,845 180,787,748 149,853,739
  Total asset 537,561,830 649,832,692 459,914,522 643,880,331 714,707,167 966,660,123
    0.02623687 0.06847445 0.2529536 0.2529536 0.2529536 0.15502216 
                

IHSG 
Return 
Saham 

0.52079733 -0.5063758 0.86981042 0.46132272 0.02956113 0.13209967 

    
Rata-rata ROA 0.168099045

Rata-rata Return Saham 
IHSG 

0.251202571
      

Slope β 0.078975701
COST OF CAPITAL 8,772 
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LAMPIRAN 2   LAPORAN KUANGAN CV. Maverick Indoasia periode 2007-2012 

Dalam Rupiah Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 

AKTIVA             

AKTIVA LANCAR             

Kas dan setara kas 2,408,499 174,382,320 54,694,535 76,572,349 84,995,307 118,384,144

Piutang Usaha 204,077,722 245,648,792 146,058,513 204,481,918 226,974,929 234,590,317

Piutang lain-lain 8,730,161 43,175,173 40,971,568 57,360,195 63,669,817 21,015,453

Persediaan bersih 183,511,388 104,367,016 143,342,783 200,679,896 222,754,685 172,422,818

Pembayaran di muka 36,739,544 19,610,858 15,642,833 21,899,966 24,308,962 16,449,594

JUMLAH AKTIVA LANCAR 435,467,314 587,184,159 400,710,232 560,994,325 622,703,701 562,862,326

AKTIVA TIDAK LANCAR     

Piutang hubungan istimewa 7,189,185 8,146,446 4,847,739 6,786,835 7,533,386 8,616,828

Aktiva pajak tangguhan bersih 4,993,811 9,231,293 5,853,031 8,194,243 9,095,610 12,824,308

Aktiva tetap 85,105,593 41,797,956 45,178,507 63,249,910 70,207,400 355,349,788

Aktiva tidak lancar lainnya 4,805,927 3,472,838 3,325,013 4,655,018 5,167,070 27,006,873
JUMLAH AKTIVA TIDAK 
LANCAR 102,094,516 62,648,533 59,204,290 82,886,006 92,003,467 403,797,797
JUMLAH AKTIVA 537,561,830 649,832,692 459,914,522 643,880,331 714,707,167 966,660,123
KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

Pinjaman Jangka Pendek 87,500,000 - - - -  - 

Hutang Usaha 151,910,572 123,298,664 30,150,283 42,210,396 46,853,540 129,219,592

Hutang lain-lain 3,109,877 2,162,881 5,191,064 7,267,490 8,066,913 11,902,484

Hutang Pajak 2,740,747 86,389,304 8,855,631 12,397,883 13,761,651 21,292,654

Beban Yang Masih Harus Dibayar 52,533,734 57,399,000 29,778,473 41,689,862 46,275,747 71,144,587

JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 297,794,930 269,249,849 73,975,451 103,565,631 114,957,851 233,559,317

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR             

Hutang Hubungan Istimewa 33,464,475 23,082,917 1,096,313 1,534,838 1,703,670 3,025,356

Kewajiban Pajak Tangguhan-bersih - - - - - - 

Kewajiban tidak lancar lainnya 870,579 20,429,737 18,366,552 25,713,173 28,541,622 - 
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK 
LANCAR 34,335,054 43,512,654 19,462,865 27,248,011 30,245,292 3,025,356

JUMLAH KEWAJIBAN 332,129,984 312,762,503 93,438,316 130,813,642 145,203,143 236,584,673

EKUITAS 205,431,846 337,070,189 366,476,206 513,066,688 569,504,024 730,075,450
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 537,561,830 649,832,692 459,914,522 643,880,331 714,707,167 966,660,123
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LAMPIRAN 3 

Normal tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Arus Kas Investasi: 

Pembelian Mesin2 Rp  339,000,000 

Pembelian Komputer dan AC Rp    30,000,000 

Pembelian Alat Transportasi Rp    26,000,000 

(Total Arus Kas Investasi) Rp  395,000,000 

Pendapatan Penjualan Rp   1,685,980,400 Rp 2,225,494,128 
Rp   

2,937,652,249 
Rp   

3,877,700,969 Rp   5,118,565,279 

Biaya Operasional Rp   1,296,908,000 Rp 1,711,918,560 
Rp   

2,259,732,499
Rp   

2,982,846,899 Rp   3,937,357,907

(Biaya Variable) Rp     947,508,000 Rp 1,250,710,560 
Rp   

1,375,781,616 
Rp   

1,513,359,778 Rp   1,664,695,755 

Bahan Baku Rp     814,440,000 

Bahan Lain-lain Rp       37,020,000 

Upah Pekerja Rp       88,848,000 

Listrik Tempat Produksi Rp         7,200,000 

(Biaya Tetap) Rp     349,400,000 Rp    461,208,000 Rp     553,449,600 Rp     664,139,520 Rp     796,967,424 

Sewa Toko Rp       30,000,000 

Sewa Tempat Produksi Rp       22,000,000 

Internet Rp         3,600,000 

Listrik Toko Rp         6,000,000

Gaji Rp     199,200,000 

Telepon Rp         4,800,000 

Alat Tulis Kantor Rp         4,800,000

Depresiasi Rp       79,000,000 

Laba Sebelum Pajak Rp     389,072,400 Rp    513,575,568 Rp     677,919,750 Rp     894,854,070 Rp   1,181,207,372 
(Pajak 25%) Rp       97,268,100 Rp    128,393,892 Rp     169,479,937 Rp     223,713,517 Rp     295,301,843 
Depresiasi Rp       79,000,000 Rp      79,000,000 Rp       79,000,000 Rp       79,000,000 Rp       79,000,000 

Total Arus Kas Bersih Rp (395,000,000) Rp     370,804,300 Rp    464,181,676 Rp     587,439,812 Rp     750,140,552 Rp     964,905,529 
 
 
 
 
 

Analisis Capital..., Maula Zikra, Ma.-IBS, 2013



84 
 

 
 
LAMPIRAN 4 

Optimis tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arus Kas Investasi:             

Pembelian Mesin2  Rp   339,000,000            

Pembelian Komputer dan AC  Rp     30,000,000            

Pembelian Alat Transportasi  Rp     26,000,000            

(Total Arus Kas Investasi)  Rp   395,000,000            

Pendapatan Penjualan    Rp   1,787,139,224  Rp 2,359,023,776   Rp 3,113,911,384  Rp 4,110,363,027  Rp 5,425,679,195 

Biaya Operasional  Rp 1,296,908,000   Rp   1,223,833,520  Rp 1,615,460,246   Rp 2,132,407,525  Rp 2,814,777,933  Rp 3,715,506,872 

(Biaya Variable)  Rp   947,508,000   Rp 890,657,520.00    Rp                    -   Rp                    -   Rp                    -  

Bahan Baku  Rp   814,440,000   Rp 765,573,600.00         

Bahan Lain-lain  Rp     37,020,000 Rp   34,798,800.00 

Upah Pekerja  Rp     88,848,000   Rp   83,517,120.00         

Listrik Tempat Produksi  Rp       7,200,000   Rp     6,768,000.00         

(Biaya Tetap)  Rp   349,400,000 Rp 333,176,000.00  Rp                    - Rp                    - Rp                    -

Sewa Toko  Rp     30,000,000   Rp   28,200,000.00         

Sewa Tempat Produksi  Rp     22,000,000   Rp   20,680,000.00         

Internet  Rp       3,600,000 Rp     3,384,000.00 

Listrik Toko  Rp       6,000,000   Rp     5,640,000.00         

Gaji  Rp   199,200,000   Rp 187,248,000.00         

Telepon  Rp       4,800,000   Rp     4,512,000.00         

Alat Tulis Kantor  Rp       4,800,000   Rp     4,512,000.00         

Depresiasi  Rp     79,000,000   Rp   79,000,000.00         
                    

Laba Sebelum Pajak    Rp      563,305,704  Rp    743,563,529   Rp    981,503,859  Rp 1,295,585,093  Rp 1,710,172,323 

(Pajak 25%)    Rp      140,826,426  Rp    185,890,882   Rp    245,375,965  Rp    323,896,273  Rp    427,543,081 

Depresiasi    Rp        79,000,000  Rp      79,000,000   Rp      79,000,000  Rp      79,000,000  Rp      79,000,000 

Total Arus Kas Bersih  Rp  (395,000,000)  Rp      501,479,278  Rp    636,672,647   Rp    815,127,894  Rp 1,050,688,820  Rp 1,361,629,242 
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LAMPIRAN 5 

Pesimis tahun 0 tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arus Kas Investasi: 

Pembelian Mesin2 Rp   339,000,000 

Pembelian Komputer dan AC Rp     30,000,000 

Pembelian Alat Transportasi Rp     26,000,000 

(Total Arus Kas Investasi) Rp   395,000,000 

Pendapatan Penjualan Rp 1,584,821,576 Rp 2,091,964,480 Rp      2,761,393,114 Rp      3,645,038,911 Rp      4,811,451,362 

Biaya Operasional Rp 1,296,908,000 Rp 1,369,982,480 Rp 1,808,376,874 Rp 2,387,057,473.15 Rp 3,150,915,864.56 Rp 4,159,208,941.22 

(Biaya Variable) Rp   947,508,000 Rp 1,004,358,480 Rp                        - Rp                        - Rp                        - 

Bahan Baku Rp   814,440,000 Rp    863,306,400 

Bahan Lain-lain Rp     37,020,000 Rp      39,241,200 

Upah Pekerja Rp     88,848,000 Rp      94,178,880 

Listrik Tempat Produksi Rp       7,200,000 Rp       7,632,000 

(Biaya Tetap) Rp   349,400,000 Rp    365,624,000 Rp                        - Rp                        - Rp                        - 

Sewa Toko Rp     30,000,000 Rp      31,800,000 

Sewa Tempat Produksi Rp     22,000,000 Rp      23,320,000 

Internet Rp       3,600,000 Rp       3,816,000 

Listrik Toko Rp       6,000,000 Rp       6,360,000 

Gaji Rp   199,200,000 Rp    211,152,000 

Telepon Rp       4,800,000 Rp       5,088,000 

Alat Tulis Kantor Rp       4,800,000 Rp       5,088,000 

Depresiasi Rp      79,000,000 

Laba Sebelum Pajak Rp    214,839,096 Rp   283,587,607 Rp        374,335,641 Rp        494,123,046 Rp        652,242,421 

(Pajak 25%) Rp      53,709,774 Rp     70,896,902 Rp          93,583,910 Rp        123,530,761 Rp        163,060,605 

Depresiasi Rp      79,000,000 Rp     79,000,000 Rp          79,000,000 Rp          79,000,000 Rp          79,000,000 

Total Arus Kas Bersih Rp  (395,000,000) Rp    240,129,322 Rp   291,690,705 Rp        359,751,731 Rp        449,592,284 Rp        568,181,815 
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LAMPIRAN 6 

Laporan Laba Rugi CV. Maverick Indoasia periode 2007-2012 

   tahun 2007 tahun 2008 tahun 2009 tahun 2010 tahun 2011 tahun 2012 
Pendapatan bersih 605,155,068 584,923,807 601,021,623 841,430,272 933,987,602 1,181,987,290

Beban pokok pendapatan 
-

452,817,109
-

405,015,468
-

386,492,245
-

541,089,143
-

600,608,949 -664,418,754
Laba kotor 152,337,959 179,908,339 214,529,378 300,341,129 333,378,653 517,568,536
Beban usaha :             

Beban penjualan -62,817,183 -62,812,440 -96,778,907
-

135,490,470
-

150,394,421 -300,602,180
Beban umum dan administrasi -43,980,018 -47,521,042 -27,036,500 -37,851,100 -42,014,721 -49,453,704

Total beban usaha 
-

106,797,201
-

110,333,482
-

123,815,407
-

173,341,570
-

192,409,142 -350,055,884
Laba usaha 45,540,758 69,574,857 90,713,971 126,999,559 140,969,511 167,512,652
Penghasilan (beban) lain-lain :             
Penghasilan bunga 710,250 136,193 8,638,457 12,093,840 13,424,162 6,329,158
Kerugian (keuntungan) 
Operasional -24,308,525 -6,374,562 1,106,306 1,548,828 1,719,200 214,625
Beban bunga -10,892,112 -10,945,309 -101,208 -141,691 -157,277 -63,401
Lain-lain-bersih 3,053,570 -7,894,242 15,979,506 22,371,308 24,832,152 -24,139,295
Total penghasilan (beban) lain-lain -31,436,817 -25,077,920 25,623,061 35,872,285 39,818,237 -17,658,913
Laba sebelum pajak penghasilan 14,103,941 44,496,937 116,337,032 162,871,845 180,787,748 149,853,739
Beban pajak penghasilan -4,231,182 -13,349,081 -45,407,095 -63,569,933 -70,562,626 -47,742,181
Laba bersih 9,872,759 31,147,856 70,929,937 99,301,912 110,225,122 102,111,558
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