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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. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

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). 

 



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? 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

LANDASAN TEORI 

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. 

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. 

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. 

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 disebabkan karena banyaknya 

variabel, individu dan departemen yang berpartisipasi dalam proses ini. 

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. 

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: 

a. Pengeluaran awal 

b. Arus kas bebas tahunan 

c. Arus kas bebas akhir 

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. 

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

sebagai berikut: 

a. Straight line 

b. Accelerated declining balance 

c. Sum-of-the year’s-digit. 

d. Production unit based 

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) 

Payback Period 

Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jangka waktu 

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

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). 

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). 

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). 



Profitability Index 

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

depan terhadap pengeluaran awal (Keown, 2011). 

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 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 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 (Brigham, 2008). 

Weighted Average Cost of Capital 

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

terdahulu untuk dibuat formula estimasi manajemen untuk perpaduan antara debt, preferred 

dan equity yang menghasilkan harga saham menjadi maksimal (Ross et. al.,2008). 

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). 

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. 

 



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. 

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 



METODOLOGI DAN PENELITIAN 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



 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. 

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. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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. 

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. 

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.  

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. 

Analisis Capital Budgeting 

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. 

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 

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 Kuantitas 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 

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. 

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 

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 

 

 

 

 



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 

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 

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 Kuantitas 

Tahun 2014 7404 

Tahun 2015 8885 

Tahun 2016 10662 

Tahun 2017 12794 

Tahun 2018 15353 

 

 



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 

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. 

Payback Period 

 Payback period untuk sebuah proyek adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kembali seutuhnya uang yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. 

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 

Dari tabel 4.12. 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 

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

layak umtuk di lakukan. 

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. 

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

   =  8.772% dibulatkan menjadi 9% 

 

 

 



Discounted Payback Period 

 Discounted payback period dikembangkan dari payback period dan berdasarkan 

pada nilai waktu uang. 

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 

 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. 

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. 

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. 

Profitability Index 

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

arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal. 

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) 

Internal Rate of Return 

 Tingkat pengembalian internal (IRR) adalah tingkat pengembalian yang 

menyebabkan nilai NPV proyek itu sama dengan nol. 

 

 

 

 



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 

Hasil Analisis Skenario 

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 

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 

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 

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 

 

 



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 

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. 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). 

KESIMPILAN DAN SARAN 
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. 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. 

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. 

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. 
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