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Kas keluar dan kas masuk yang  
timbul akibat dilaksanakannya proyek
investasi.

Penjualan residu dari investasi (aliran
kas terminal)

Aktiva lancar yang tersisa karena
berkhirnya pelaksanaan investasi

Cash Flow

Data mengenai aliran kas
bersih dari suatu investasi
diperlukan untuk menilai
layak tidaknya suatu
investasi

Pengeluaran kas awal (initial 
investment / initial cash outlays)



KRITERIA PENILAIAN INVESTASI

v 1

v 2

1

Kriteria investasi yang mendasarkan pada konsep
keuntungan (income) : Average Rate of Return (ARR).

Kriteria investasi yang mendasarkan pada
konsep cash flow:

Tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau
faktor diskonto (nondiscount cash flow) : payback
period.

Memperhatikan nilai waktu dari uang:
a) Nilai sekarang bersih (Net Present Value – NPV)
b) Profitability Index (PI)

2



1. AVERAGE RATE OF RETURN (ARR)
Didasarkan atas jumlah keuntungan bersih 
sesudah pajak (EAT) yang tampak dalam laporan 
R/L

Menunjukkan rasio antara keuntungan netto
tahunan terhadap nilai awal investasi (initial
investment) atau rata-rata investasi (average
investment).

Ø Average EAT: total EAT dibagi umur ekonomis proyek
Ø Average investment: initial investmen dibagi 2.

ARR = !"#$#%& '!(
!"&$#%& )*"&+,-&*,

Kriteria: Pilih investasi yang mengasilkan ARR lebih
besar dari target ARR atau ARR minimum.



Kelemahan Avarage Rate of Return 
(ARR)

Tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang

Menitikberatkan pada perhitungan accounting 
dan bukan pada cash flow dari investasi ybs, 
sehingga suatu investasi yag mempunyai umur
penyusutan lebih cepat akan mengakibatkan
keuntungan neto yang lebih rendah dan di satu
pihak meninggikan cash flow, oleh karena
penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas

Menitikberatkan pada perhitungan accounting 
dan bukan pada cash flow dari investasi ybs, 
sehingga suatu investasi yag mempunyai umur 
penyusutan lebih cepat akan mengakibatkan 
keuntungan neto yang lebih rendah dan di satu 
pihak meninggikan cash flow, oleh karena 
penyusutan bukan merupakan pengeluaran kas



2. PAYBACK PERIOD

Menunjukkan periode waktu yang
diperoleh untuk menutup kembali
uang yang telah diinvestasikan
dengan hasil yang akan diperoleh
(net cash flow) dari investasi
tersebut ---- mengukur kecepatan
dari suatu investasi dapat ditutup
kembali dengan net cash flow dari
hasil investasi tersebut.

Kriteria : pilih investasi yang payback period-nya lebih
pendek dibanding payback maksimum yang ditetapkan
(umur investasi tersebut)



Kelemahan Payback Period

Tidak memperhatikan nilai waktu dari uang

Lebih mementingkan pada pengembalian nilai
investasi daripada aspek laba dalam waktu
umur investasi. Sehingga cash flow sesudah
umur payback period tidak diperhatikan

Tidak memperhatikan variasi besar kecilnya cash flow 
tiap tahun, apakah semakin meningkat, atau menurun
atau stabil



3. NET PRESENT 
VALUE

01

02

03

Menghitung cash flow yang 
diharapkan dari investasi yang akan
dilaksanakan

Mencari nilai sekarang (present 
value) dari cash flow dengan
mengalikan tingkat
diskonto/discount rate tertentu
yang ditetapkan

Jumlah PV dari cash flow selama
umur investasi dikurangi dengan nilai
investasi awal (initial outlays) akan
menghasilkan Net Present Value

Digunakan faktor diskonto.

Kriteria: pilih NPV lebih dari nol (positif)



Rumus NPV

NPV=  P1    +   P2    +   P3 + ….. +  Pn
(1+i)1 (1+i)2        (1+i)3 (1+i)n

Dimana:
Pt = Net cash flow (proceeds) pada tahun ke-t
i = tingkat diskonto
n = lama waktu investasi
IO = initial outlays (investasi awal)

IO



4. PROFITABILITY INDEX

Perbandingan dari PV 
net cash flow (Proceed) 
dengan PV dari initial 
outlays.

PI =    PV Proceeds
PV initial outlays

Kriteria : pilih investasi
yang memiliki PI > 1



CONTOH:

Lakukan penilaian terhadap investasi di bawah ini dengan
menggunakan metode:
1) ARR
2) Payback Period
3) NPV
4) PI



• Tn. A berencana untuk melakukan bisnis fotocopy depan kampus UNSIL.
Untuk itu, ia berencana membeli mesin fotocopy seharga Rp 25 juta. Usia
ekonomis mesin tersebut diperkirakan 5 tahun dengan nilai sisa Rp 5 juta dan
akan memperoleh keuntungan setelah pajak selama 5 tahun sebagai berikut:

• Data lain diketahui:
Tingkat diskonto: 10%

Tahun Penerimaan Kas Bersih
1 Rp 1.400.000,-
2 Rp 1.400.000,-
3 Rp 2.100.000,-
4 Rp 3.500.000,-
5 Rp 5.600.000,-

Jumlah Rp 14.000.000,-



JAWAB:

ARR = Average EAT
Average Investment

Average EAT= (1.400 .000+ 1.400.000+2.100.000 + 
3.500.000+5.600.000)/5 = 2.800.000

Average investment= 25.000.000/2 = 12.500.000
ARR = 2.800.000/12.500.000 = 22,4%

1) ARR



2) Payback Period

• Hitung Depresiasi
• Hitung Proceed tiap tahun : EAT + Depresiasi
• Hitung Payback period



Jawab: Payback Period

• Depresiasi per tahun= Rp 25 juta- 5 juta
5 thn.

= Rp 4 juta per tahun

• Arus kas masuk (Froceed tiap tahun):
Ø Thn.1 : Rp 1.400.000 + Rp 4.000.000 = Rp 5.400.000
Ø Thn.2 : Rp 1.400.000 + Rp 4.000.000 = Rp 5.400.000
Ø Thn.3 : Rp 2.100.000 + Rp 4.000.000 = Rp 6.100.000
Ø Thn.4 : Rp 3.500.000 + Rp 4.000.000 = Rp 7.500.000
Ø Thn.5 : Rp 5.600.000 + Rp 4.000.000 = Rp 9.600.000
Jumlah = Rp 34.000.000



• Maka Payback Period:
Initial investment  Rp 25.000.000
Cash inflow thn. 1: Rp   5.400.000
Belum tertutup     Rp 19.600.000
Cash inflow thn. 2: Rp   5.400.000
Belum tertutup     Rp 14.200.000
Cash inflow thn. 3: Rp   6.100.000
Belum tertutup     Rp   8.100.000
Cash inflow thn. 4: Rp   7.500.000
Belum tertutup     Rp      600.000
Cash inflow thn. 5: Rp   9.600.000
Kelebihan Rp 9.000.000



Atau digambarkan dalam tabel:

Tahun EAT Froceed Kumulatif
Cash inflow

1 1.400.000 5.400.000 5.400.000
2 1.400.000 5.400.000 10.800.000
3 2.100.000 6.100.000 16.900.000
4 3.500.000 7.500.000 24.400.000
5 5.600.000 9.600.000 34.000.000

Payback period= t + {(b-c)/(d-c)}
= 4 + (25.000.000 – 24.400.000)

(34.000.000-24.400.000)
= 4 + 0,0625 
= 4,0625 tahun atau 4 tahun 23 hari.

t: thn terakhir jml cash inflow  
belum menutup initial invest

b: initial investment 

c : kumulatif cash inflow 
tahun ke-t

d: kumulatif cash inflow 
tahun ke-t+1

t



3) NPV
• Hitung PV dari proceeds
• Bandingkan dengan Initial Outlays (initial investment)
• kesimpulan



Jawab: NPV

• Dengan menggunakan NPV:
Thn Cash inflow (Froceed) PVIF 

(10%)
PVdari 
Froceed

(1) (2) (3) (2) x (3)
1 5.400.000 0,909 4.908.600
2 5.400.000 0,826 4.460.400
3 6.100.000 0,751 4.581.100
4 7.500.000 0,683 5.122.500
5 9.600.000 0,621 5.961.600

PV dari Froceed 25.034.200
Initial Investment 25.000.000
Net Present Value (+) 34.200



4) PI
PI =      PV Proceeds

PV initial outlays
= 25.034.200/25.000.000
= 1,001368


