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INVESTASI DALAM AKTIVA TETAP 
 

 

 Anggaran/Budget adalah suatu rencana yang menjelaskan arus kas keluar dan arus kas masuk yang 

diproyeksikan selama periode tertentu dimasa yang akan datang. 

 

 Peranggaran Modal adalah keseluruhan proses menganalisis proyek-proyek dan menentukan apakah proyek-

proyek tersebut harus dimasukkan dalam capital budget. 

 

 Keputusan-keputusan peranggaran modal sangat penting, karena : 

a. Implikasi dari keputusan tersebut akan berlangsung terus hingga suatu periode yang cukup lama/memiliki 

konsekuensi jangka panjang. 

b. Menentukan bentuk-bentuk aktiva yang dimiliki perusahaan 

c. Melibatkan pengeluaran yang besar. 

 

 Perusahaan dapat mengklasifikasikan proyek yang dianalisis dalam beberapa kategori proyek : 

a. Penggantian (Replacement) untuk mempertahankan bisnis yang ada 

b. Penggantian untuk mengurangi biaya 

c. Pengembangan proyek yang ada/baru 

d. Pengembangan produk/pasar baru 

e. Keamanan dan lingkungan. 

 

A. PERPUTARAN DANA YANG DIINVESTASIKAN DALAM AKTIVA TETAP 

 Perputaran Dana yang diinvestasikan dalam Aktiva lancar 

 

 
 

 Perputaran Dana yang diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 

 

 
 

 Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi/ selama umur 

penggunaan aktiva tetap tersebut. 

 

 Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai metode depresiasi yang 

digunakan. 

 

 Apabila digunakan Straight Line Method atau % tetap dari harga beli, perjalanan dari dana yang tertanam dalam 

aktiva tetap secara individual dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Grafik ini menggambarkan perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dengan harga pembelian 

Rp.100.000,-, dan umur penggunaan selama 10 tahun tanpa nilai residu. 

 

Maka dana yang tertanam dalam aktiva tetap selama 10 tahun apabila menggunakan Straight Line adalah : 

= (Rp.100.000 + Rp.0 ) / 2            atau  

 

= (Rp.100.000 + Rp.90.000 + Rp.80.000 + Rp.70.000 + Rp.60.000 + Rp.50.000 + Rp.40.000 + Rp.30.000 + 

Rp.20.000 + Rp.10.000 + Rp. 0 ) / 11  

= (Rp.550.000)/11 

= Rp. 50.000,- 

 

 

 

B. CAPITAL BUDGETING 

 

 Arti penting capital budgeting bagi perusahaan : 

a. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang 

b. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terahdap hasil penjualan diwaktu yang akan datang 

c. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar 

d. Kesalahan dalam pengambilan keputusan modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. 

 

 Penggolongan usul-usul investasi didasarkan menurut kategori : 

a. Investasi Penggantian 

b. Investasi Penambahan Kapasitas 

c. Investasi Penambahan Jenis Produk Baru 

d. Investasi Lain-Lain. 

 

C. CASH FLOW 

 

 Setiap usul pengeluaran modal (capital expenditure) selalu mengandung 2 cashflow, yaitu : 

a. Aliran kas keluar netto (net outflow of cash), yaitu yang diperlukan untuk investasi baru 

b. Aliran kas masuk netto tahunan (net annual inflow of cash/net cash proceeds/proceeds), yaitu sebagai hasil 

dari investasi baru tersebut. 

 

 Contoh 

Suatu perusahaan memiliki rencana untuk membeli sebuah mesin baru untuk mengganti sebuah mesin lama yang 

dianggap sudah tidak efektif lagi. Harga mesin baru dan biaya pemasangannya Rp. 60 juta dengan taksiran umur 

penggunaannya 3 tahun. Mesin lama yang masih mempunyai umur penggunaan 3 tahun lagi, kalau dijual pada 
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waktu ini harganya sesuai dengan harga bukunya Rp.15 juta. Jika mesin lama dijual dan diganti dengan mesin 

baru, maka jumlah investasi tersebut sebesar Rp. 45 juta. = (Rp.60 juta – Rp. 15 juta). 

 

Penggantian mesin lama dengan yang baru diharapkan dapat menghemat biaya tenaga kerja, material dan biaya 

reparasi setiap tahunnya Rp. 27,5 juta sebelum pajak. Pajak penghasilan 40%. Berdasarkan data tersebut maka 

dapat disusun 2 macam perhitungan, yaitu : 

 

Perhitungan Keuntungan Menurut Dasar Accounting dan Cash Flow 

Uraian Dasar 

Accounting 

Dasar Cash 

Flow 

Penghematan Biaya Untuk Tenaga Kerja, 

Material dan Reparasi 

 Rp. 27.500 Rp. 27.500 

Depresiasi Mesin Baru Rp. 20.000   

Depresiasi Mesin Lama Rp. 5.000   

Tambahan Depresiasi  Rp. 15.000  

Kenaikan Taxable Income (keuntungan 

yang dikakan pajak) 

 Rp. 12.500  

Kenaikan pajak Penghasilan (40%)  Rp. 5.000 Rp. 5.000 

Kenaikan Keuntungan netto sesudah 

pajak  

 Rp. 7.500  

Kenaikan Cash inflow/Proceeds   Rp. 22.500 

 

Tambahan Net cash in flow setiap tahunnya Rp. 22.500 adalah sama besarnya dengan keuntungan netto sesudah 

pajak (Rp. 7.500) plus tambahan depresiasi (Rp.15.000). 

 

Tambahan cash flow selama 3 tahun, yaitu selama umur penggunaan mesin baru : 

3 x Rp. Rp.22.500 = Rp. 67.500 

 

 
 

 

D. ALIRAN KAS DALAM INVESTASI 

 

 3 Macam aliran kas yang terjadi dalam investasi, yaitu : 

a. Initial Cashflow (Capital Outlays) 
- Merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan 

investasi. 

b. Operational Cashflow 

- Merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi dan berasal dari pendapatan yang 

diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

- Operational Cashflow (cash inflow) biasanya diterima setiap tajun selama umur ekonomis investasi 

yang berupa aliran kas masuk bersih (proceeds) 

- Perhitungan Proceeds : 

a. Perhitungan besarnya proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri : 

 

Proceeds = Laba Bersih Setelah Pajak  +  Depresiasi 

 

b. Perhitungan besarnya proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri dan Hutang : 

 

Proceeds = Laba Bersih Setelah Pajak  +  Depresiasi  + Bunga (1 - Pajak) 

 

 

0 1 2 3 

Rp. 45.000 

Rp. 22.500 Rp. 22.500 Rp. 22.500 

Investasi Tambahan 

(cash Outlay) 

Aliran Kas Masuk Netto 

(Net Cash Inflow) 
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c. Terminal Cashflow 

- Merupakan aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis 

suatu proyek investasi. 

- Terminal Cashflow dapat diperoleh dari nilai sisa (residu) dari aktiva dan modal kerja yang 

digunakan untuk investasi. 

 

-  

E. METODE PENILAIAN INVESTASI 

 

1. METODE PAYBACK PERIOD (PP) 

 PP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan 

menggunakan proceeds/aliran kas netto yang diperoleh 

 

 PP menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam dari suatu investasi dapat 

diperoleh kembali seluruhnya. 

 

 Kelemahan PP : 

- Mengabaikan nilai waktu dari uang 

- Mengabaikan proceed yang diperoleh setelah PP tercapai 

- Mengabaikan nilai sisa 

 

 Keuntungam PP : Mudah dimengerti dan mudah dihitung 

 

PP = (Capital Outlays / Proceeds ) x 1 Tahun 

 

 Contoh 1 : 

Jumlah investasi  Rp. 45 juta 

Jumlah Proceeds tahunan Rp. 22,5 juta 

 

 

 

 Contoh 2 : 

Proyek B membutuhkan investasi sebesar Rp. 120 juta. Aliran kas masuk (proceeds) selama 6 tahun  

diperkirakan sbb: 

Tahun 1 Rp. 50 juta Tahun 4 Rp. 30 juta 

Tahun 2 Rp. 50 juta Tahun 5 Rp. 20 juta 

Tahun 3 Rp. 40 juta Tahun 6 Rp. 20 juta 

Berapakah PP ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. METODE NET PRESENT VALUE (NPV) 

 Metode ini memperhatikan time value of money, maka proceeds yang digunakan dalam menghitung NPV adalah 

proceeds/cashflows yang didiskontokan atas dasar biaya modal (cost of capital) atau rate of return yang 

diinginkan. 

 

 Rumus NPV : 

                
                 At  = Cashflow pada waktu t 

r = Discount rate yang digunakan 

n = Periode terakhir dimana cashflow diharapkan 

t = Periode waktu 

NPV  = 

n 

∑ 

t = 0 

At 

(1 + r)
t
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 Kriteria : 

NPV 0 atau (+), berarti PV dari arus kas masuk sama dengan atau lebih besar dari PV arus kas keluar. 

 

NPV (-), berarti proyek tersebut harus ditolak. Jika ada 2 proyek yang bersifat mutually exclusive (hanya 1 yang 

dipilih), maka NPV (+) yang terbesar yang dipilih. 

 

 NPV sebesar 0 menunjukkan bahwa arus kas proyek tepat cukup untuk : 

1. Membayar kembali modal yang diinvestasikan 

2. Menyediakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada modal (biaya modal proyek) 

 

 Jika NPV adalah positif, arus kas proyek menghasilkan suatu “sisa keuntungan” (excess return) yang dinikmati 

oleh pemegang saham. Jadi jika perusahaan mengambil proyek dengan NPV (+), nilai perusahaan (harga saham) 

akan naik, yang berarti kesejahteraan pemegang saham (wealth of stockholders) juga naik 

 

 Jika perusahaan mengambil proyek dengan NPV (0), maka perusahaan bertambah besar tetapi harga saham tidak 

berubah 

 

 Metode NPV dipandang sebagai pengukur profitabilitas suatu proyek yang terbaik, karena metode ini 

memfokuskan ada kontribusi proyek kepada pemegang saham. 

 

 

 Contoh 3 : 

Proyek B membutuhkan investasi sebesar Rp. 120 juta. Discount rate-nya 10%. Aliran kas masuk (proceeds) 

selama 6 tahun  diperkirakan sbb: 

Tahun 1 Rp. 50 juta Tahun 4 Rp. 30 juta 

Tahun 2 Rp. 50 juta Tahun 5 Rp. 20 juta 

Tahun 3 Rp. 40 juta Tahun 6 Rp. 20 juta 

Berapakah NPV ? 

 

Jawab : 

 

Tahun DF (10%) Proceeds PV dari Proceeds 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Total PV dari Proceeds  

Investasi (Outlays)  

NPV  

 

 

3. METODE PROFITABILITY INDEX (PI) 

 Merupakan rasio antara present value penerimaan dan present value pengeluaran 

 

PI  =  PV Proceeds / PV Outlays 

 

 Kriteria : 

Suatu Proyek diterima jika PI > 1, sedangkan jika PI < 1 maka proyek tersebut ditolak. 
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 Contoh 4 : 

Proyek B membutuhkan investasi sebesar Rp. 120 juta. Discount rate-nya 10%. Aliran kas masuk (proceeds) 

selama 6 tahun  diperkirakan sbb: 

Tahun 1 Rp. 50 juta Tahun 4 Rp. 30 juta 

Tahun 2 Rp. 50 juta Tahun 5 Rp. 20 juta 

Tahun 3 Rp. 40 juta Tahun 6 Rp. 20 juta 

Berapakah PI ? 

 

Jawab :  

 

 

 

 

 

 

 

4. METODE INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) 

 IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga (discount rate) yang menyamakan nilai 

sekarang dari aliran kas netto (Present value of proceeds) dan investasi (Initial Outlays) 

 

 IRR menggunakan discounted cash flow dan harus dicari dengan cara trial and error dengan serba coba-coba. 

 

 Pada saat IRR tercapai maka besarnya NPV sama dengan nol. Oleh karena itu, untuk menghitung IRR diperlukan 

data NPV (+) dan NPV (-) kemudian dilakukan interpolasi (pencarian nilai selisih) sehingga diperoleh NPV sama 

dengan nol. 

 

 Rumus IRR  

 
    Dimana : r  = IRR yang dicari (yang menyebabkan NPV = 0) 

      P1  = Tingkat bunga ke-1 

      P2 = Tingkat bunga ke-2 

      C1 = NPV ke-1 

      C2 = NPV ke-2 

 

 Contoh 5 : 

Jumlah investasi Rp. 45 juta 

Jumlah proceeds tahunan selama 3 tahun Rp. 22,5 juta 

Tingkat bunga 20 % 

Berapa IRRnya? 

 

 

 

 

r = P1 – C1 

P2 – P1 

C2 – C1 


