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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Investasi 

Suatu investasi pada perusahaan atau proyek bertujuan untuk memperoleh manfaat di 

masa depan. Manfaat yang diperoleh dapat berupa keuangan, non keuangan, bahkan 

keduanya. Kegagalan investasi sering terjadi dimana investasi yang ditanamkan tidak 

menghasilkan keuntungkan bahkan gagal mengakibatkan kerugian finansial. Faktor 

kegagalan dalam investasi dapat dievaluasi sebelum keputusan investasi dilakukan. 

Evaluasi rencana investasi dapat memberi gambaran peluang kegagalan di masa depan 

sehingga dapat direncanakan antisipasi-antisipasi atas kegagalan tersebut [5]. 

 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), investasi merupakan penanaman modal pada suatu 

perusahaan atau proyek yang memiliki jangka waktu relatif panjang bertujuan 

memperoleh keuntungan di masa depan [2]. Investasi merupakan kegiatan menanam 

modal saat ini diharapkan akan kembali beberapa tahun kemudian. Kegiatan investasi 

dapat terjadi dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Pengembalian investasi dalam 

aktiva lancar diharapkan dapat terjadi secara singkat. Pengembalian investasi dalam 

aktiva tetap akan terjadi secara bertahap melalui depresiasi [5]. 

 

2.2. Studi Kelayakan (Feasibility Study) 

Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan penelitian yang mempelajari aspek teknik 

dan teknologi, aspek pasar, aspek sosial, dan aspek finansial dalam menentukan 

kelayakan suatu usaha berdasarkan keuntungan yang diperoleh [6]. Menurut Sucipto 

(2011:2), studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan menganalisis kelayakan suatu 

rencana bisnis jika dijalankan, juga ketika bisnis tersebut beroperasi secara rutin dalam 

menghasilkan keuntungan [2]. 

 

Menurut Jumingan (2009:25), studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan penilaian 

menyeluruh suatu kegiatan bertujuan untuk menghindari resiko kerugian di masa depan 

akibat menanam modal pada suatu kegiatan usaha yang ternyata tidak menguntungkan 
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[7]. Tujuan dilakukan studi kelayakan proyek adalah menghindari keterlanjuran 

penanaman modal yang tidak menguntungkan. Selain itu, studi kelayakan proyek 

bertujuan untuk memudahkan perencanaan proyek, memudahkan pelaksanaan proyek, 

memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian sebuah proyek [2].  

 

2.2.1. Aspek-aspek Studi Kelayakan  

Secara umum aspek-aspek yang diperlukan untuk menganalisis studi kelayakan adalah 

sebagai berikut [6]: 

a. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2014:65), aspek pasar dan pemasaran bertujuan 

untuk mengetahui peluang pasar, calon konsumen pasar, perkembangan 

permintaan pasar di masa lampau serta menentukan strategi pemasaran produk 

[7]. Tahap ini mengidentifikasi besar permintaan produk serta kemampuan 

produksi selama masa kehidupan proyek harus diperhitungkan dengan teliti. 

Metode peramalan permintaan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Metode kualitatif dilakukan dengan metode penelitian pasar, kurva siklus 

hidup, keputusan manajemen, dan metode Delphi. Sedangkan metode 

kuantitatif dilakukan dengan metode time series, exponential smoothing, 

moving average, dan regresi sederhana [6]. 

b. Aspek Teknis dan Teknologi 

Aspek Teknis dan Teknologi dilakukan setelah menganalisis aspek pasar. 

Analisis teknis dan teknologi berkaitan dengan proses pembangunan fisik usaha 

dan operasi bisnis setelah bangunan fisik berhasil dibangun. Aspek ini meliputi 

penentuan lokasi proyek, pemilihan mesin dan teknologi proses produksi yang 

digunakan serta pajak dan peraturan pemerintah [6]. 

c. Aspek Finansial 

Aspek Finansial adalah aspek finansial dilakukan untuk menganalisis apakah 

bisnis akan menguntungkan jika sudah dijalankan. Aspek finansial juga 

menganalisis perkiraan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dan 

modal awal bisnis dijalankan. Dalam aspek finansial juga ditentukan sumber 
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peminjaman modal dan besar pinjaman. Aspek finansial dapat dianalisis 

dengan perhitungan ekonomi teknik diantaranya Net Present Value, Internal 

Rate of Return, Payback Period dan Return on Investment. 

 

2.2.2. Tahapan Studi Kelayakan  

Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, berikut tahap-tahap pengerjaan 

studi kelayakan bisnis, yaitu [5]:  

1. Tahap Penemuan Ide Proyek 

Produk atau Jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan 

menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk 

atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan 

kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

pasar yang masih belum terpenuhi [5]. 

2. Tahap Penelitian  

Tahap penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai ide 

bisnis yang akan dirancang, termasuk prospek dan kendala yang muncul. Proses ini 

meliputi proses pengumpulan dan pengolahan data, perancangan kuesioner, 

memasukkan teori-teori teknik pengolahan dan analisis data, interpretasi data 

sampai menyimpulkan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara dan studi literatur dari dokumen professional maupun dari instansi 

terkait. Data diperoleh dapat berupa data sekunder dan data primer [5]. 

3. Tahap Pengurutan Usulan Layak 

Pemilihan usulan proyek berdasarkan skor tertinggi dibandingkan dengan usulan 

lain berdasarkan kriteria penilaian kelayakan bisnis [5]. 

4. Tahap Rencana Pelaksanaan Proyek Bisnis 

Setelah dipilih usulan proyek yang akan diimplementasikan, kemudian dilakukan 

tahap perencanaan pelaksaan proyek. Tahap rencana proyek meliputi waktu setiap 

pekerjaan, jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, sumber daya modal, 

dan lain-lain [5]. 
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5. Tahap Pelaksanaan Proyek Bisnis 

Setelah tahap perencanaan proyek selesai, tahap pelaksanaan proyek dimulai. 

Manajemen tingkat atas hingga tingkat bawah harus siap bekerja sesuai rencana 

pelaksanaan proyek [5]. 

   

2.3. Penganggaran Modal (Capital Budgeting)  

Perencanaan investasi jangka panjang suatu perusahaan diperlukan untuk memperoleh 

keuntungan atas investasi di masa depan. Pendekatan capital budgeting merupakan 

suatu alat bantu yang digunakan untuk menganalisis kelayakan suatu bisnis untuk 

jangka panjang [8]. Menurut Riyanto, Capital Budgeting merupakan teknik 

perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana dimana waktu 

kembalinya dana tersebut berjangka panjang. Pengeluaran dana ini termasuk 

pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan [2]. 

Sedangkan menurut Syamsuddin (2009), Capital Budgeting merupakan proses 

mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi dan menetapkan alternatif penanaman 

modal untuk jangka panjang lebih dari setahun (capital expenditure) [8]. 

 

2.3.1. Metode-metode capital budgeting 

Metode-metode yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan suatu investasi atau 

biasa disebut teknik capital budgeting (penganggaran modal), metode-metode tersebut 

antara lain: 

a. Net Present Value (NPV)  

NPV atau Net Present Value merupakan selisih nilai investasi dengan nilai 

sekarang dengan pemasukan kas bersih di masa depan [6]. Menurut Moeljadi 

(2006:130), NPV merupakan selisih antara arus kas masuk sekarang dengan 

arus kas keluar sekarang dengan menggunakan discount rate. Discount rate 

yang digunakan adalah cost of capital sebagai minimum rate required of return 

[9]. Perhitungan NPV digunakan untuk memperkirakan keuntungan dari sebuah 

modal. Asumsi yang digunakan adalah waktu awal perhitungan sama dengan 
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waktu investasi dilakukan. Menurut Lukman Syamsuddin (2009), kelebihan 

menggunakan metode NPV yaitu metode tersebut memperhitungan time value 

of money sehingga metode ini lebih banyak digunakan [8].  

Berikut ini rumus perhitungan NPV [8]: 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=0 − 𝐼0    (2.1) 

 

Keterangan: 

 𝐶𝐹𝑡 = aliran kas masuk pada cashflow 

 𝐼0 = investasi awal 

 i = discount rate 

 t = periode terakhir aliran kas  

 

Kriteria penilaian kelayakan NPV sebagai berikut: 

1. Jika NPV positif (NPV > 0), maka bisnis yang dijalankan akan layak dan 

menguntungkan sehingga dapat diterima.  

2. Jika NPV negatif (NPV < 0) maka bisnis yang dijalankan akan merugikan. 

3. Jika NPV sama dengan nol (NPV = 0) maka bisnis dalam keadaan Break 

Event Point (BEP). 

 

b. Internal Rate of Return (IRR)  

Menurut Kuswadi (2007:41), Internal Rate of Return merupakan tingkat bunga 

yang membuat aliras kas masuk sekarang sama dengan aliras kas keluar 

sekarang sehingga NPV sama dengan 0 (nol) [7]. IRR juga dapat digambarkan 

sebagai tingkat keuntungan dari investasi. Kriteria penerimaan atau penolakan 

proyek dilakukan dengan perbandingan nilai antara IRR dan cost of capital 

sebagai tingkat pengembalian minimum suatu investasi [9].  

Berikut ini rumus dari IRR [10]: 
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 𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
(𝑖2 − 𝑖1)   (2.2)  

 

Keterangan: 

𝑁𝑃𝑉1 = NPV terakhir bernilai positif 

𝑁𝑃𝑉2 = NPV terakhir bernilai negatif 

𝑖1 = nilai suku bunga NPV terakhir bernilai positif 

𝑖2 = nilai suku bunga NPV terakhir bernilai negatif 

  

Kriteria penilaian kelayakan IRR sebagai berikut: 

1. Jika IRR positif (IRR > cost of capital) maka bisnis yang dijalankan 

menguntungkan. 

2. Jika IRR negatif (IRR < cost of capital) maka bisnis yang dijalankan 

merugikan.  

3. Jika (IRR = cost of capital) maka bisnis dalam keadaan Break Event Point  

(BEP). 

 

c. Payback Period (PBP)  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2004:154), PBP atau Payback Period merupakan 

jangka waktu yang dibutuhkan suatu bisnis untuk pengembalian modal 

investasi [7]. Periode waktu pengembalian menunjukkan perbandingan antara 

modal awal investasi dengan aliras kas tahunan. Payback period dapat 

dinyatakan dalam satuan hari, bulan, dan tahun [9].  

Berikut ini rumus dari PBP [10]:  

 

𝑃𝐵𝑃 = 𝑡 +  
𝑏−𝑐

𝑑−𝑐
× 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  (2.3)  

  

 Keterangan: 

 t = tahun terakhir dimana cash inflow belum menutupi investasi 

 b = nilai investasi 
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 c = nilai kumulatif cash flow pada tahun t 

d = jumlah kumulatif cash flow pada tahun t + 1  

 

Kriteria penilaian kelayakan PBP sebagai berikut: 

1. Jika payback period < waktu maksimum, usulan proyek dapat diterima. 

2. Jika payback period > waktu maksimum, usulan proyek tidak dapat diterima. 

 

d. Return on Investment (ROI)  

Return on Investment merupakan rasio keseluruhan antara keuntungan investasi 

yang ditanam dengan pengeluaran investasi. Rasio ini menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio semakin baik keadaan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan [11]. 

Berikut rumus return on investment [11]: 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 (𝑅𝑝)

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 (𝑅𝑝)
 ×  100%    (2.4) 

 

Kriteria penilaian kelayakan ROI sebagai berikut: 

1. Jika ROI > 0, proyek menghasilkan keuntungan sehingga usulan proyek 

dapat diterima. 

2. Jik ROI < 0, proyek tidak menghasilkan keuntungan sehingga usulan proyek 

tidak dapat diterima. 

 

2.3.2. Biaya Modal (Cost of Capital)  

Biaya modal merupakan tingkat pendapatan paling rendah (required rate of return) 

yang disyaratkan pemilik modal. Tingkat pendapatan yang disyaratkan merupakan 

tingkat dana yang diperoleh peminjam modal [9]. Sedangkan bagi pemilik modal, nilai 

required rate of return merupakan tingkat keuntungan atas resiko investasi tersebut. 
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Biaya modal merupakan konsep pengeluaran biaya aktual yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dari masing-masing sumber dana untuk menentukan biaya modal rata-rata 

yang digunakan perusahaan sebagai tingkat penggunaan modal perusahaan. Biaya 

modal ini dijadikan acuan untuk menghitung kebutuhan modal yang harus disiapkan 

untuk investasi suatu proyek.  

 

2.3.3. Arus Kas (Cash Flow) 

Arus kas dalam ekonomi teknik merupakan arus kas investasi yang bersifat 

estimasi/prediktif. Modal yang diinvestasikan di masa lalu dapat diperoleh kembali 

melalui aliran kas yang ditelusuri secara langsung dengan investasi [3]. Menurut James 

C Van Horne, arus kas adalah metode penilaian investasi menggunakan aliran kas 

sepanjang waktu sesuai dengan nilai waktu uang. Jumlah aliran kas dan waktu yang 

diperlukan harus direncanakan secara tepat ketika investasi tersebut dibuat [8].  

 

Komponen cash flow yang perlu diperhatikan dalam investasi menurut Sutisno 

(2005:140) dikelompokkan ke dalam tiga macam aliran kas, yaitu [8]: 

1. Initial Cash Flow (Arus Kas Permulaan) 

Arus kas permulaan adalah arus kas yang digunakan untuk pengeluaran-

pengeluaran investasi seperti membeli tanah, membeli bangunan, membeli 

mesin/peralatan dan pengeluaran lainnya yang masuk dalam aktiva tetap [8].  

2. Operational Cash Flow (Arus Kas Operasional) 

Arus kas operasional adalah arus kas yang digunakan untuk menutup investasi. 

Operational Cash Flow biasanya berupa arus kas bersih yang dapat dihitung 

dengan menambahkan laba dan penyusutan [8]. 

3. Terminal Cash Flow (Arus Kas Terminal) 

Terminal Cash Flow merupakan arus kas yang diterima setelah umur investasi 

proyek habis. Arus kas terminal setelah proyek habis yang masih diterima yaitu 

hasil penjualan dan salvage value (nilai residu) suatu aset [8].  
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Perhitungan cash flow dapat dilakukan dengan menghitung perubahan biaya-biaya 

operasional, perubahan depresiasi dan perubahan pendapatan. Hasil perubahan tersebut 

dapat disesuaikan dengan tingkat bunga saat itu untuk menentukan cash inflow yang 

dihasilkan. Proksi cash inflow yang masuk dapat digunakan untuk menghitung teknik-

teknik capital budgeting dalam investasi [8]. 

 

2.3.4. Depresiasi/Penyusutan 

Penyusutan merupakan penurunan nilai aset berdasarkan umur hidup suatu aset. Nilai 

aset yang dimiliki sekarang tidak sama dengan nilai di masa depan. Hal ini karena 

adanya konsep time value of money. Aset yang terkena depresiasi merupakan aset tetap 

(fixed asset). Aset tetap umumnya berupa aset fisik, seperti bangunan, mesin/peralatan, 

kendaraan dan lain-lain. Penghitungan biaya penyusutan aset pertahun sesuai dengan 

perkiraan umur ekonomis dari masing-masing aset [3].  

 

Metode perhitungan besarnya nilai penyusutan yang digunakan yaitu metode garis 

lurus (straight line depreciation) sehingga diasumsikan sama untuk setiap tahunnya. 

Metode depresiasi garis lurus (SLD) merupakan metode paling sederhana dan paling 

sering dipakai dalam perhitungan depresiasi aset. Parameter yang digunakan dalam 

perhitungan ini adalah nilai investasi, nilai sisa aset akhir periode, umur produktif aset 

[3]. Rumus perhitungan metode depresiasi garis lurus sebagai berikut [3]:  

 

    𝑆𝐿𝐷 =
1

𝑁 
(𝐼 − 𝑆)    (2.5) 

 

Keterangan: 

SLD = besar depresiasi per tahun 

I = investasi beli aset 

S = nilai sisa aset 

N = umur aset 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi yaitu [2]:  

1. Acquisition Cost 

Acquisition Cost merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

membeli suatu aset [2]. 

2. Salvage Value 

Salvage Value merupakan nilai jual kembali ketika suatu aset sudah pada akhir 

umur produktif. Salvage value didasarkan pada life time suatu aset. Namun bisa 

saja suatu aset tidak memiliki salvage value karena umur ekonomisnya sudah habis 

[2]. 

3. Economical Life Time 

Economical life time merupakan perkiraan umur dari suatu aset, biasanya 

ditentukan berdasarkan umur garansi aset tersebut [2]. 

  

2.3.5. Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) 

Jumlah uang yang diterima saat ini dapat memiliki nilai yang berbeda jika diterima 

pada waktu yang berbeda. Jumlah uang yang sama jika diterima saat ini akan lebih 

besar nilainya dibandingkan jika diterima di masa depan. Nilai waktu uang merupakan 

perubahan nilai uang selama interval waktu tertentu. Uang satu rupiah saat ini lebih 

berharga dari satu rupiah yang akan datang karena akan bertambah dengan bunga 

(keuntungan). Hal ini dikarenakan uang dapat diinvestasikan sehingga nilainya akan 

lebih besar di masa depan [8]. Time Value of Money merupakan metode yang biasa 

digunakan untuk mengetahui nilai uang atau keuntungan dari suatu cash flow di waktu 

yang akan datang, yaitu dengan menggunakan konsep compounding dan discounting 

[12]. 

 

Bentuk-bentuk nilai waktu uang: 

1. Nilai akan datang (Future Value) 

 Menurut Arthur Keown (2011), future value adalah nilai uang di masa depan dari 

nilai yang diinvestasikan saat ini. Future value merupakan bunga yang dibayarkan 
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pada periode pertama ditambahkan dengan pokoknya, kemudian pada periode kedua 

bunga yang diterima dihitung berdasarkan jumlah yang baru [8]. Nilai akan datang 

juga didefinisikan sebagai pokok pinjaman yang telah mengalami pembungaan akan 

di majemukkan kembali atau dihitung dengan konsep bunga majemuk [12]. Berikut 

rumus future value menurut Arthur Keown yaitu [8]: 

 

FV1 = PV (1+i)   (2.6) 

  

 Keterangan: 

 FV1= nilai masa depan (future value) investasi  

 PV = nilai sekarang (present value)  

 i = suku bunga 

2. Nilai Sekarang (Present Value) 

 Menurut Arthur Keown (2011), present value adalah nilai sekarang atas sejumlah 

uang dengan periode bunga majemuk di masa depan [8]. Nilai sekarang juga 

didefinisikan sebagai nilai sekarang atas sejumlah uang dari sebuah pembayaran 

tetap dengan jangka waktu panjang dari sebuah modal. Berikut rumus present value 

menurut Arthur Keown yaitu [8]: 

 

PV = FVn [
1

(1+𝑖)𝑛
]   (2.7)  

  

 Keterangan: 

 PV = nilai sekarang dari sejumlah uang di masa depan (tahun ke-0) 

FV1= nilai uang di masa depan 

i = suku bunga 

 n = jumlah tahun selama proyek 
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2.3.6. Capital Expenditure (CAPEX)  

Capital Expenditure merupakan alokasi biaya jangka panjang untuk merealisasikan 

manfaat di masa depan. Alokasi biaya tersebut dilakukan untuk pembelian aset tetap. 

Capital expenditure menjadi salah satu fungsi pengambilan keputusan manajemen 

dalam mempertimbangkan waktu pengembalian di masa depan. Menurut Brailsford 

dan Yeoh (2004), investasi baru muncuk melalui belanjan modal. Belanja modal 

memberikan informasi tentang prospek pendapatan masa depan perusahaan yang tidak 

disediakan oleh penghasilan saat ini [13].  

 

2.3.7. Operational Expenditure (OPEX) 

Operational expenditure atau biaya operasional merupakan alokasi biaya operasi  yang 

dibutuhkan selama proses bisnis dijalankan [8]. Operational expenditure termasuk 

dalam biaya manpower, marketing, administrasi, dan lain sebagainya. Klasifikasi biaya 

dilakukan dengan mengelompokkan biaya berdasarkan proses operasi produk suatu 

bisnis. Dalam proses operasi manufaktur, klasifikasi biaya dalam hubungannya dengan 

produk yaitu [3]: 

1. Biaya Pabrikasi (factory cost) 

Biaya pabrikasi merupakan komponen biaya yang berkaitan biaya produksi. 

Biaya ini berkaitan langsung dengan proses pembuatan fisik produk. Biaya 

yang termasuk dalam biaya operasi pabrikasi umumnya terdiri dari [3]: 

a) Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan setiap bulan untuk membayar gaji tenaga kerja yang 

berhubungan langsung dalam produksi untuk mengubah bahan baku 

mentah menjadi barang akhir. 

b) Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang digunakan untuk 

membuat barang lainnya. Bahan baku langsung yang umumnya 

merupakan bahan baku yang dapat didefinisikan langsung sedangkan 
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bahan baku operasional kecil jumlahnya dan tidak dapat dirincikan 

penggunaannya. 

c) Biaya tenaga kerja tidak langsung 

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan setiap bulan untuk membayar gaji tenaga kerja yang tidak 

berhubungan dalam proses produksi seperti manajerial. 

d) Biaya bahan baku tidak langsung 

Biaya bahan baku operasional biasanya kecil jumlahnya dan tidak dapat 

dirincikan penggunaannya dalam suatu output. 

e) Biaya tidak langsung lainnya (pabrication overhead cost) 

Biaya overhead merupakan segala biaya yang manufaktur yang tidak 

dapat ditelusuri secara langsung terhadap suatu output.  

2. Biaya Komersial (commercial cost) 

Biaya komersial merupakan biaya yang membuat suatu produk dapat dijual di 

luar biaya produksi dan digunakan dalam akumulasi perhitung harga pokok 

penjualan (HPP) [3].  

a) Biaya administrasi 

Biaya administrasi merupakan biaya umum yang timbul dari kegiatan 

perusahaan. Umumnya biaya administrasi timbul pada bagian administrasi, 

pembukuan, dan staff. 

b) Biaya pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

aktivitas promosi produk perusahaan untuk mencapai target pasar. 

 

2.3.8. Pendapatan  

Menurut Soekartawi (2006), pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran perusahaan. Analisis pendapatan dilakukan untuk mengukur keberhasilan 

suatu usaha/bisnis berdasarkan arus kas yang bernilai positif [11]. 

Berikut rumus pendapatan [11]: 
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𝑇𝑅 = 𝑃 × 𝑄     (2.8) 

 

TR = total revenue 

P = Harga produk 

Q = total penjualan 

 

2.3.9.  Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) 

EBITDA merupakan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. 

EBITDA merupakan ukuran kinerja keuangan perusahaan yang belum dikurangi 

bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi [14]. Sedangkan EBITDA margin merupakan 

rasio yang mengukur keuntungan perusahaan sebelum dikurangi bunga, pajak, 

depresiasi dan amortisasi. Nilai EBITDA dapat dijadikan proksi perhitungan cash flow 

[14]. Rumus perhitungan EBITDA: 

 

𝐸𝑏𝑖𝑡𝑑𝑎 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 − 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 − 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖    (2.9) 

𝐸𝑏𝑖𝑡𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
       (2.10) 

  

2.4. Analisis Sensitivitas  

Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

yang terjadi akibat ketidakpastian sehingga membuat parameter-parameter dalam 

sistem dapat berubah di masa depan. Perubahan hasil akibat perubahan parameter jika 

mempengaruhi sebuah keputusan investasi maka keputusan tersebut dapat dikatakan 

sensitif terhadap perubahan parameter tersebut. Analisis sensitivitas dibutuhkan untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan nilai di masa depan sehingga dapat dilakukan 

tindakan-tindakan antisipatif [15].  
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Analisis sensitivitas umumnya mengandung asumsi dalam suatu percobaan hanya satu 

parameter saja yang berubah dan lainnya tetap. Parameter-parameter yang dapat 

mempengaruhi analisis sensitivitas dalam ekonomi teknik yaitu aliran kas, biaya 

investasi, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan, dan pengeluaran [16]. 

Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung NPV, IRR, PBP, dan ROI pada 

beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian [16].  

 

2.5. Inflasi 

Inflasi merupakan situasi dimana terjadi peningkatan harga barang atau jasa secara 

terus menerus [16]. Nilai inflasi dipengaruhi oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) 

meliputi harga makanan, pakaian, transportasi, rekreasi, pendidikan, biaya perawatan 

medis, dan lain-lain. Inflasi dapat terjadi akibat tingginya tingkat permintaan, inflasi 

nilai tukar mitra dagang, dan juga akibat bencana alam. Akibat dari inflasi maka daya 

beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu [4].




