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Adalah komitmen sejumlah 
dana saat ini dengan 
harapan memperoleh 
sejumlah keuntungan di 
masa datang.

Adalah Elemen dalam aktiva 
yang sifatnya relatif tetap dan 
proses perputarannya adalah 
dalam jangka panjang
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Adalah suatu penanaman 
modal dalam aktiva dengan 
harapan perusahaan tsb.dapat 
menghasilkan keuntungan 
melalui operasinya dimasa akan 
datang RIIL ASSET

Yang dibicarakan 
disini adalah 
investasi di riil 
asset bukan di 
financial asset

Dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan Dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan 
mengalami perputaran seperti halnya dana yang mengalami perputaran seperti halnya dana yang 
tertanam dalam aktiva lancar. tertanam dalam aktiva lancar. 
Perbandingan antara perputaran aktiva lancar Perbandingan antara perputaran aktiva lancar 
dengan aktiva tetap dibedakan oleh “dengan aktiva tetap dibedakan oleh “lamanya lamanya 
waktuwaktu pengembalian dana yang diinvestasikan  pengembalian dana yang diinvestasikan  
tsb.”tsb.”

* Perputaran Investasi dalam Aktiva Lancar :* Perputaran Investasi dalam Aktiva Lancar :
Kas           Akativa Lancar                   KasKas           Akativa Lancar                   Kas

* Perputaran Investasi Dalam Aktiva Tetap :* Perputaran Investasi Dalam Aktiva Tetap :
Kas            Akt. Tetap          Depresiasi             KasKas            Akt. Tetap          Depresiasi             Kas
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CAPITAL BUDGETINGCAPITAL BUDGETING

Anggaran penanaman modal mrpk. suatu fungsi yang Anggaran penanaman modal mrpk. suatu fungsi yang 
penting untuk masa depan perusahaan. Kesulitan utama penting untuk masa depan perusahaan. Kesulitan utama 
dalam penyusunan anggaran adalah karena fungsi tsb. dalam penyusunan anggaran adalah karena fungsi tsb. 
meliputi tugas meliputi tugas perencanaan untuk masa yang akan perencanaan untuk masa yang akan 
datangdatang yang harus diselesaikan dalam kondisi yang harus diselesaikan dalam kondisi 
ketidakpastianketidakpastian. . 

Unsur ketidakpastian merupakan bagian yang tidak Unsur ketidakpastian merupakan bagian yang tidak 
dapat dihindari didalam fungsi perencanaan karena dapat dihindari didalam fungsi perencanaan karena 
berapa jumlah dana yang harus ditahan, berapa tingkat berapa jumlah dana yang harus ditahan, berapa tingkat 
biaya modal serta berapa besar manfaat atau biaya modal serta berapa besar manfaat atau 
keuntungan yang dapat diharapkan dari investasi tsb. keuntungan yang dapat diharapkan dari investasi tsb. 
tidak dapat diketahui secara pasti sebelumnya.tidak dapat diketahui secara pasti sebelumnya.

CAPITAL BUDGETINGCAPITAL BUDGETING

CapitalCapital BudgetingBudgeting adalahadalah ::
prosesproses perencanaanperencanaan dandan pengambilanpengambilan keputusankeputusan
mengenaimengenai pengeluaranpengeluaran danadana dimanadimana jangkajangka waktuwaktu
kembalinyakembalinya danadana tersebuttersebut melebihimelebihi waktuwaktu satusatu
tahuntahun..

MisalnyaMisalnya ::
pengeluaranpengeluaran danadana untukuntuk membelimembeli aktivaaktiva
tetaptetap sptspt:: tanah,tanah, bangunan,bangunan, mesinmesin--mesinmesin
sertaserta peralatanperalatan yangyang bersipatbersipat permanenpermanen..



12/04/2012

5

JENIS PENANAMAN MODAL/ JENIS PENANAMAN MODAL/ 
INVESTASIINVESTASI

1. Replacement (Penggantian)1. Replacement (Penggantian)
SuatuSuatu aktivaaktiva tetaptetap yangyang digunakandigunakan tentutentu akanakan ausaus atauatau
semakinsemakin menyusutmenyusut nilainilai kegunaannyakegunaannya.. HalHal tersebuttersebut dapatdapat
diakibatkandiakibatkan oleholeh pemakaianpemakaian dandan kemajuankemajuan teknologiteknologi.. OlehOleh
karenakarena ituitu suatusuatu aktivaaktiva tetaptetap sangatsangat dimungkinkandimungkinkan untukuntuk
digantidiganti.. SejumlahSejumlah danadana dibutuhkandibutuhkan untukuntuk penanamanpenanaman modalmodal
dalamdalam rangkarangka penggantianpenggantian tersebuttersebut..

22..ExpansionExpansion (perluasan)(perluasan)
SuatuSuatu perusahaanperusahaan yangyang tumbuhtumbuh berkembangberkembang membawamembawa
konsekuensikonsekuensi untukuntuk memperluasmemperluas usahanyausahanya.. BilaBila permintaanpermintaan
akanakan produkproduk perusahaanperusahaan meningkatmeningkat berakibatberakibat tertundanyatertundanya
pemenuhanpemenuhan permintaan,permintaan, makamaka halhal iniini menunjukkanmenunjukkan perlunyaperlunya
pemikiranpemikiran untukuntuk menambahmenambah kapasitaskapasitas.. IniIni berartiberarti diperlukandiperlukan
penanamanpenanaman modalmodal.. misalnyamisalnya penambahanpenambahan jumlahjumlah mesinmesin
atauatau pembukaanpembukaan pabrikpabrik barubaru..

JENIS PENANAMAN MODAL/ JENIS PENANAMAN MODAL/ 
INVESTASIINVESTASI

33.. DiversificationDiversification (Diversifikasi)(Diversifikasi)
SuatuSuatu perusahaanperusahaan senantiasasenantiasa harusharus memikirkanmemikirkan
kontinuitaskontinuitas daridari kegiatannyakegiatannya.. UntukUntuk ituitu perluperlu mengadakanmengadakan
diversifikasidiversifikasi atasatas produkproduk--produkproduk yangyang dihasilkannyadihasilkannya..

ResikoResiko kegagalankegagalan pasarpasar untukuntuk perusahaanperusahaan yangyang
menghasilkanmenghasilkan beberapabeberapa jenisjenis produkproduk lebihlebih kecildarikecildari padapada
perusahaanperusahaan yangyang hanyahanya menghasilkanmenghasilkan satusatu jenisjenis produkproduk
sajasaja..

PerusahaanPerusahaan--perusahaanperusahaan yangyang mencobamencoba untukuntuk memasukimemasuki
pasarpasar barubaru akanakan mempertimbangkanmempertimbangkan usulanusulan--usulanusulan untukuntuk
membelimembeli mesinmesin--mesinmesin yangyang barubaru dandan fasilitasfasilitas--fasilitasfasilitas
lainnyalainnya untukuntuk produkproduk--produkproduk yangyang barubaru..
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JENIS PENANAMAN MODAL/ JENIS PENANAMAN MODAL/ 
INVESTASIINVESTASI

4.4. Research and Development (Penelitian dan Research and Development (Penelitian dan 
Pengembangan)Pengembangan)
PerusahaanPerusahaan--perusahaanperusahaan didi dalamdalam industriindustri yangyang berubahberubah
dengandengan cepatcepat akanakan cendrungcendrung membelanjakanmembelanjakan sejumlahsejumlah
besarbesar uanguang untukuntuk penelitianpenelitian dandan pengembanganpengembangan produkproduk--
produkproduk yangyang barubaru.. JikaJika sejumlahsejumlah besarbesar uanguang dibutuhkandibutuhkan
untukuntuk peralatan,peralatan, makamaka usulanusulan--usulanusulan iniini akanakan termasuktermasuk didi
dalamdalam capitalcapital budgetingbudgeting..

55.. LainLain--lainlain
SuatuSuatu perusahaanperusahaan seringkaliseringkali mempunyaimempunyai pengeluaranpengeluaran danadana
yangyang cukupcukup besarbesar yangyang secarasecara tidaktidak langsunglangsung berhubunganberhubungan
dengandengan usahausaha pencapaianpencapaian labalaba yangyang diinginkandiinginkan
perusahaanperusahaan.. MisalnyaMisalnya pemasanganpemasangan sistemsistem musikmusik untukuntuk
meningkatkanmeningkatkan produktivitasproduktivitas kerja,kerja, pemasanganpemasangan alatalat
pencegahpencegah polusi,polusi, sitemsitem pemadampemadam kebakarankebakaran yangyang otomatisotomatis
dandan lainlain--lainlain..

CASH CASH FLOWFLOW // PROCEEDPROCEED //
ALIRAN ALIRAN KAS BERSIHKAS BERSIH

Penilaian suatu usulan investasi biasanya didasarkan pada Penilaian suatu usulan investasi biasanya didasarkan pada 
““Aliran Kas (Cash Flow)Aliran Kas (Cash Flow) dan ada juga didasarkan pada dan ada juga didasarkan pada 
“Keuntungan yang dilaporkan dalam buku“Keuntungan yang dilaporkan dalam buku.”.”

Jadi setiap usul pengeluaran dana selalu mengandung 2 macam Jadi setiap usul pengeluaran dana selalu mengandung 2 macam 
aliran kasaliran kas yaitu :yaitu :
1. Aliran kas masuk netto1. Aliran kas masuk netto
2. Aliran kas keluar netto2. Aliran kas keluar netto

Sedangkan pada Keuntungan yang dilaporkan dalam buku Sedangkan pada Keuntungan yang dilaporkan dalam buku 
mengandung 2 pengertian yaitu :mengandung 2 pengertian yaitu :
1. Capital Expenditure yaitu arus kas bersih1. Capital Expenditure yaitu arus kas bersih
2. Non Capital Expenditure yaitu tidak berupa arus kas2. Non Capital Expenditure yaitu tidak berupa arus kas

seperti Depresiasi aktiva tetap.seperti Depresiasi aktiva tetap.
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CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN 
KAS BERSIHKAS BERSIH

untukuntuk memberikanmemberikan gambarangambaran yangyang lebihlebih jelasjelas mengenaimengenai
perbedaanperbedaan antaraantara KeuntunganKeuntungan yangyang dilaporkandilaporkan dalamdalam bukubuku
dengandengan konsepkonsep aliranaliran kaskas (cash(cash flow/proceedflow/proceed)) makamaka akanakan
diberikandiberikan contorcontor sbbsbb::

ContohContoh ::
totaltotal penjualanpenjualan PTPT.. MiranaMirana dalamdalam tahuntahun 19961996 adalahadalah sebesarsebesar
RpRp.. 1010..000000..000000 sedangkansedangkan biayabiaya yangyang bersifatbersifat kaskas adalahadalah
sebesarsebesar 33..000000..000000 dandan berupaberupa depresiasidepresiasi adalahadalah 22..000000..000000
dandan pajakpajak perseroanperseroan adalahadalah 1010%%,, hitungkahhitungkah EATEAT dandan ProceedProceed
daridari PTPT MiranaMirana..

  Rugi/Laba Cash Flow 

    

Penjualan  :      10.000.000 10.000.000 

Biaya-biaya :    

    Kas           (3.000.000)  (3.000.000) 

    Depresiasi (2.000.000)   

  (5.000.000)  

Laba sbl pajak   5.000.000  

Pajak 10%    (500.000)   (500.000) 

 EAT  4.500.000  

 PROCEED    6.500.000 
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CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN 
KAS BERSIHKAS BERSIH

Dari perhitungan diatas maka proceed dapat 
dicari dengan rumus 

1. Apabila yang diketahui R/L setelah pajak maka 

Proceed/Net Cash Flow = EAT + Depresiasi

2. Apabila Proceed yang diketahui maka untuk 
mencari EAT :

EAT = Proceed  - Depresiasi

CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN CASH FLOW/PROCEED/ALIRAN 
KAS BERSIHKAS BERSIH

Jika investasi dibiayai dengan modal pinjaman 
maka harus diperhitungkan cost of capitalnya 
dalam Rugi Laba.

Untuk mencari cash flownya dapat dicari dengan 
rumus :

Cash Flow = EAT + Depresiasi + Bunga (1 – Pajak)
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Pola cash flow dibedakan dalam 2 jenis yaitu :

1. CONVENTIONAL CASH FLOW

Pola cash flow ini adalah investasi awal (Initial Cash 
Out Flow) yang diikuti dengan seri dari cash inflow 
secara continue.

2. NON CONVENTIONAL CASH FLOW
Pada pola yang conventional tdk. 
memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan 
pada pertengahan usia atau pada waktu 
tertentu terjadi reparasi atau turun mesin, 
sehingga tidak berproduksi, reparasi ini 
memerlukan biaya yang merupakan capital 
expenditure

PENILAIAN PROYEK INVESTASI
Pengambilan keputusan tentang investasi pada dasarnya dapat

digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Kriteria Investasi yang mendasarkan pada konsep
KEUNTUNGAN (Income Consep) yaitu yang disebut
dengan ARR (Accounting Rate of Return) atau ROI
(Return on Invesment)

Syarat proyek diterima atau ditolak di dasarkan pada konsep
ARR adalah :

A. Jika ARR lebih besar dari Cost of Capital maka USULAN
proyek tersebut dapat diterima atau menguntungkan

B. Jika ARR lebih kecil dari Cost of Capital maka proyek tersebut
ditolak atau rugi.
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2. Kriteria Investasi yang mendasarkan pada 
konsep CASH FLOW, dapat dibedakan menjadi

a.UNDISCOUNTED CASH FLOW METOD,
dimana konsep ini tidak memperhatikan
nilai waktu dari uang, yaitu metode
PAYBACK PERIOD.

b. DISCOUNTED CASH FLOW METOD, dimana
konsep ini memperhatikan nilai waktu
dari uang, yaitu :

1) NPV (Net Present Value)
2) PI (Profitability Index)
3) IRR (Internal Rate Of Return)

Keputusan 
investasi

Konsep 
Aliran Kas

Konsep 
Keuntungan

ARR

Undiscounted

Discounted

Payback period

NPV

PI

IRR
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SALVAGE VALUE/ NILAI SISA/ NILAI RESIDUSALVAGE VALUE/ NILAI SISA/ NILAI RESIDU

Salvage Value adalah merupakan nilai atau harga jual aktiva
tetap setelah umur ekonomisnya habis.

Salvage value akan berpengaruh terhadap besarnya depesiasi
setiap tahun selama umur ekonomis proyek, sehingga untuk
menentukan besarnya depresiasi atau penyusutan dapat
dirumuskan sebagai berikut :

Nilai Invs. AT - salvage Value
Depresiasi = --------------------------------------------------

Umur Ekonomis Proyek

Contoh :
Sebuah Mesin dibeli seharga Rp. 5.000.000 yang diperkirakan 
mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan salvage value sebesar Rp. 
500.000.
Berapa besar depresiasi setiap tahun ?

Ditentukan ;      Io  = Rp. 5.000.000
U.E = 5 tahun
S.V = Rp. 500.000

Ditanya :    Dep = ............?
Jawab :

Nilai Invs. AT - salvage Value
Depresiasi =   ------------------------------------------

Umur Ekonomis Proyek
5.000.000 - 500.000

Depresiasi =    -----------------------------
5 tahun

= 900.000
Jadi depresiasi tiap tahunnya adalah Rp. 900.000
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Contoh :
Sebuah Mesin dibeli seharga Rp. 5.000.000 yang diperkirakan 
mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan salvage value sebesar Rp. 
500.000.
Berapa besar depresiasi setiap tahun ?

Ditentukan ;      Io  = Rp. 5.000.000
U.E = 5 tahun
S.V = Rp. 500.000

Ditanya :    Dep = ............?
Jawab :

Nilai Invs. AT - salvage Value
Depresiasi =   ------------------------------------------

Umur Ekonomis Proyek
5.000.000 - 500.000

Depresiasi =    -----------------------------
5 tahun

= 900.000
Jadi depresiasi tiap tahunnya adalah Rp. 900.000

Catatan :
Jadi perlakuan 
Salvage Value dari 
suatu proyek yaitu 
sebagai penambah 
proceed/ net cash 
flow pada akhir 
tahun dari umur 
ekonomis suatu 
proyek.

sebagai  penambah sebagai  penambah 
:: :: ::::::: :: :::::


