Mukti Hakim STP,MP

Aspek keuangan adalah aspek yg digunakan untuk menilai
keuangan perusahaan secara keseluruhan
Menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan
manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara
pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya
modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut
dalam waktu yg telah ditentukan dan menilai apakah bisnis/usaha
akan berkembang terus
Jika sebuah usulan rencana bisnis tidak dilengkapi dengan
perhitungan aspek ini, maka sulit untuk dilakukan pengukuran
terhadap keberhasilan usaha tersebut

Secara keseluruhan penilaian dalam aspek
keuangan meliputi hal-hal seperti :
a. Sumber-sumber dana yang diperoleh
b. Kebutuhan biaya investasi
c. Estimasi pendapatan dan biaya investasi,
termasuk jenis dan jumlah biaya selama
umur investasi
d. Proyek neraca dan laporan rugi laba
e. Kriteria penilaian investasi
f. Rasio keuangan untuk menilai kemampuan
perusahaan

•

•

Modal sendiri : modal yang diperoleh
dari pemilik usaha/bisnis, biasanya
berasal dari setoran dari pemegang
saham, dari cadangan laba dan laba yang
belum dibagi
Modal asing (pinjaman): modal yang
diperoleh dari pihak luar perusahaan
dan biasanya diperoleh secara pinjaman
serta terdiri dari pinjaman dari bank dan
non bank

a. Penerimaan :
Sumber penerimaan dibagi 2 yaitu :
* Penerimaan operasional yakni penerimaan yang diterima dari hasil
penjualan barang yang telah diproses, sehingga dalam penjualannnya
mendapatkan nilai tambah dari pembelian pertama
* Penerimaan non operasional yakni penerimaan dari efek sampingkan usaha
itu sendiri seperti penerimaan bunga bank, sewa kendaraan dan
penerimaan bonus ( pada saat belanja barang)
b. Pengeluaran dikelompokkan :
* Biaya tetap : biaya yang sifatnya pengeluaran rutin tanpa mempedulikan ada
yang diproduksi atau tidak, seperti : biaya telepon, gaji/honor, biaya listrik,
biaya perawatan mesin/peralatan dan sebagainya
* Biaya variabel : biaya yanng dikeluarkan untuk proses produksi yang
jumlahnya tergantung dari volume produksi
Sifat Biaya Variabel, yaitu :
* Biaya yang sifatnya sementara atau biaya akan menjadi penerimaan
setelah menjalani proses pengolahan/produksi seperti biaya bahan baku
* Biaya yang sifatnya habis digunakan untuk membiayai proses produksi,
seperti : upah/gaji karyawan, bahan bakar,transportasi,sewa gudang dan
sebagainya

•

•

Sumber-sumber finansial/keuangan untuk membiayai kegiatan
usaha yang akan menimbulkan kekayaan, baik dari modal sendiri
maupun modal asing
Penerimaan, pengeluaran dan pendanaan dalam studi kelayakan
bisnis dituangkan pada penyajian aliran kas yang
menggambarkan kebutuhan modal untuk usaha/bisnis

d. Investasi
Investasi adalah pengeluaran yang sifatnya tidak habis dan
bahkan dapat bertambah nilainya karena investasi ini dirawat dan
disusutkan dari nilai belinya, investasi dapat berupa gedung,
tanah, mesin-mesin peralatan kantor, alat angkut dan sebagainya

Biaya dibagi 2 yaitu :
• Start up cost merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aktivaaktiva yang diperlukan. Dengan kata lain,
start up cost merupakan biaya investasi yg
dikeluarkan pada saat perusahaan akan
didirikan
• Operasional Cost merupakan biqya yg
dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan
aktivitas produksi, seperti pembelain bahan
baku, membayar gaji dan upah, biaya
overhead dan sebagainya

A.Biaya Pra-Investasi
* Biaya pembuatan studi
* Biaya pengurusan izin
B. Biaya aktivasi tetap
1. Aktiva tetap terwujud
* Tanah
* Mesin
* Bangunan
* Peralatan
* Inventaris kntor
c. Biaya Operasi
* Upah dan gaji karyawan
* Biaya listrik
* Biaya telfon dan air
* Baya pemeliharaan
* Pajak
* Premi asuransi
* Biaya pemasaran

2. Aktiva tetap tidak terwujud
* Hak cipta
* Lisensi
* Merek dagang

1. Arus Kas(Cash Flow)

adalah jumlah uang yg masuk dan keluar dalam
perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai
berakhirnya investasi
2. Payback Periode(PP)
adalah metode penilaian terhadap jangka waktu
pengambilan investasi suatu proyek atau usaha
3. Average Rate Of Return(ARR)
adalah cara mengukur rata-rata cara pengambilan bunga
dengan cara membandingkan antara rata-rata laba
sebelum pajak dengan rata-rata investasi
4. Net present Value(NPV)
adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV
investasi selama umur investasi

5. Internal Rate Of Return(IRR)
adalah alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil
intern
6. Profitability Index(PI)
merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang
penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran
investasi selama umur investasi

Contoh
 Tahun 2004, PT. Ana berinvestasi dgn modal sendiri Rp. 5.000.000.000, modal
kerja Rp. 1000.000.000. Umur ekonomis 5 thn dan disusutkan tanpa nilai sisa.
Pengembalian tingkat bunga yg diinginkan 20%. Perkiraan laba setelah pajak
selama 5 thn: 950 jt, 1100jt, 1250 jt, 1400 jt dan 1650 jt. Berapa kas bersih yg
diterima diakhir tahun? PP?ARR?NPV?IRR?PI? atau tidak?
 Penyusutan = (investasi-modal kerja)/umur ekonomis
 Penyusutan = (5.000.000.000-1.000.000.000)/5thn=Rp.800.000.000/thn
1. Tabel Cash Flow (000) Df 20 % = 1/(1+0,2), 1/(1+0,2)¹, 1/(1+0,2)²
Tahun

EAT

Penyusutan

Proceed

Df 20%

PV Kas Bersih

2004

950000

800000

1750000

0,833

1457750

2005

1100000

800000

1900000

0,694

1318600

2006

1250000

800000

2050000

0,579

1186950

2007

1400000

800000

2200000

0,482

1060400

2008

1650000

800000

2450000

0,402

984900

Jumlah PV kas bersih

6008600

Adalah metode penilaian terhadap jangka waktu
pengembalian investasi suatu proyek atau usaha
 Bisnis di katakan layak jika waktu pengembalian
lebih kecil dari umur ekonomi




Tabel Cash Flow(000)

Tahun

EAT

Penyusutan

Proceed

DF 20%

2004

950000

800000

1750000

0.833

1457750

2005

1100000

800000

1900000

0.694

1318600

2006

1250000

800000

2050000

0.579

1186950

2007

1400000

800000

2200000

0.482

1060400

2008

1650000

800000

2450000

0.402

984900

Jumlah PV kas bersih







PV kas besih

6008600

Jika tiap tahun sama = (investasi / kas bersih per thn) x 1 thn
Jika tiap tahun beda = Ivestasi
= Rp.5.000.000.000
= Proceed th 1
= Rp.1.750.000.000= Rp.3.250.000.000
= Procoeed th 2
= Rp.1.900.000.000.= Rp.1.350.000.000

PP = (1.350.000.000 / 2.050.000.000) x 12 bln = 7,9 bln atau 8 bulan. (2 Thn 8 Bln)
Berdasarkan perhitungan PP < umur investasi, maka proyek tersebut layak
untuk dijalankan



ARR = Rata-rata EAT/Rata-rata investasi x 100%



Rata-rata EAT = Total EAT/Umur ekonomis

EAT (000)
950000
1.100.000

1.250.000


Rata-rata EAT = 6.350.000/5 =1.270.000

1.400.000
1.650.000



Rata-rata Investasi = Investasi/5 = 5.000.000/5 = 1.000.000



ARR = 1.270.000/1.000.000 x 100% = 1,27%

ARR x investasi = ( jika > modal kerja, maka proyek layak)
ARR x Investasi = 1,27% x 5.000.000.000

6.350.000



Adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV
investasi selama umur investasi
NPV = Total PV kas bersih – PV investasi
* Jika NPV positif, maka proyek diterima

5. Profitability Index (PI)


Merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang
penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran
investasi selama umur investasi
* PI = Total PV kas bersih/PV investasi

Jika PI > 1, maka proyek diterima
Jika PI < 1, maka proyek ditolak

Tahun

EAT

Penyusutan

Proceed

DF 20%

PV kas besih

2004

950000

800000

1750000

0.833

1457750

2005

1100000

800000

1900000

0.694

1319360

2006

1250000

800000

2050000

0.579

1186340

2007

1400000

800000

2200000

0.482

1061060

2008

1650000

800000

2450000

0.402

984660

Jumlah PV kas bersih

6009170

Tahun

EAT

Penyusutan Proceed

DF 20% PV kas besih

2004

950000

800000

1750000

0.833

1457750

2005

1100000

800000

1900000

0.694

1319360

2006

1250000

800000

2050000

0.579

1186340

2007

1400000

800000

2200000

0.482

1061060

2008

1650000

800000

2450000

0.402

984660

Jumlah PV kas bersih

6009170

Tahun

Proceed

DF 28% PV kasbersih

2004

1750000

0,781

1366750

2005

1900000

0,610

1159000

2006

2050000

0,477

977850

2007

2200000

0,373

820600

2008

2450000

0,291

712950

Jumlah PV kas bersih

5037150

Tahun Proceed

Kutub Nilai NPV Positif
NPV = 5.037.150 – 5.000.000.000
NPV = 37.150

DF 29% PV kas bersih

2004

1750000

0,775

1356250

2005

1900000

0,601

1141900

2006

2050000

0,466

955300

2007

2200000

0,361

794200

2008

2450000

0,280

686000

Jumlah PV kas bersih

4933650

Kutub nilai NPV Negatif
NPV = 4.933.650 – 5.000.000.000
NPV = -66.350

IRR = i₁ +

Total PV positif – Investasi
x (i₂-i₁)
Total PV positif – Total PV negatif
IRR = 28% + 5.037.150.000 – 5.000.000.000 x (29%-28%)
5.037.150.000 – 4.933.350.000
IRR = 28,4%
Jika IRR > dari bunga pinjaman, maka proyek diterima
Jika IRR < dari bunga pinjaman, maka proyek ditolak
Kesimpulan : Berdasarkan nilai IRR yg diperoleh, maka proyek
diterima, karena IRR > bunga pinjaman atau 28,4% > 20%

 Proyeksi

atas laporan keuangan dibuat
sebagai dasar untuk analisis kelayakan
dari sisi keuangan
 Laporan keuangan yg dimaksud seperti
laporan harga pokok penjualan,laporan
rugi laba dan neraca

Merupakan perhitungan ratio-ratio untuk
menilai keadaan keuangan perusahaan
dimasa lalu, saat ini dan kemungkinannya
di masa depan



Menilai tingkat likuiditas
Indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar
semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh
tempo dgn menggunakan aktiva lancar yg tersedia.
Likuiditas tdk hanya berkenaan dgn keadaan keseluruhan
keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dgn
kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar menjadi uang
kas



Menilai tingkat rentabilitas
Kemampuan perusahaan untuk mengahasilkan
laba/keuntungan perusahaan. Pengukuran dihubungkan dgn
volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri



Menilai tingkat solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar
hutang-hutangnya ketika perusahaan tersebut likuid

a. Rasio likuiditas yaitu rasio yg menunjukkan hubungan antara kas
perusahaan dan aktiva lancar lainnya dngn hutang lanca. Rasio
ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
membayar kewajiban jangka pendek
b. Rasio aktivitas yaitu rasio yg mengukur efisiensi perusahaan
dalam menggunakan aset-asetnya

c. Rasio Leverage (Solvabilitas /hutang) yaitu rasio yg mengukur
seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang
d. Rasio keuntungan yaitu rasio yg menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan
modalnya
e. Rasio pasar yaitu rasio yg mengukur harga pasar relatif terhadap
nilai buku

 Cari

contoh laporan keuangan rugi laba
dan neraca

a. Current Ratio
Aktiva lancar/hutang lancarx 100%
kewajiban jangka pendek sebesar Rp.x
ditanggung atau dijamin dgn aktiva lancar
sebesar Rp.x atau %
standard = 200% dianggap baik
b. Quick Ratio
Aktiva lancar – persediaan/hutang lancar x 100%
kewajiban jangka pendek sebesar Rp.x
ditanggung atau dijamin dgn aktiva lancar
selain persediaan sebesar Rp.x atau %
Standard = paling rendah 100%










Perputaran piutang (Turnover Receivable)
merupakan rasio yg digunakan untuk mengukur berapa lam
penagihan piutang selama satu periode
Perputaran piutang=penjualan kredit/rata-rata piutang
Perputaran persediaan (Inventory Turnover)
merupakan rasio yg digunakan untuk mengukur berapa kali
dana yg di tanam dlm inventory berputar dalam satu periode
Fixed Assets Turnover
merupakanrasio yg digunakan untuk mengukur berapa kali
dana yg ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu
periode
Perputaran Aktiva Tetap ( Total Asset Turnover )
Penjualan bersih/Total aktiva
Working Capital Turnover

merupakan berapa penjualan yg dapat dicapai oleh setiap
modal kerja yg digunakan









Debt to Asset Ratio (debt ratio) (seberapa persen asset
perusahaan yg dibelanjai dengan hutang)
Total Hutang/Total Aktiva
Debt to Equity Ratio
Total hutang/modal sendiri

Long Term Debt Equity Ratio
Hutang jangka panjang/modal sendiri
Current Liabilities to Net Worth
Hutang lancar/modal sendiri



Gross Profit Margin
Penjualan bersih-harga pokok penjualan/penjualan bersih



Net Profit Margin
Laba bersih setelah pajak/penjualan bersih



ROI Return On Invesment
Laba bersih setelah pajak/total aktiva



Return On Equity
Laba bersih setelah pajak/total modal sendiri
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AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
adalah :
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha/kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan lagi proses
pengambilan keputusan ttg penyelenggaraan
usaha/kegiatan tsb
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan
dokumen hasil kegiatan AMDAL.

Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas
lingkungan”, dalam konteks tetap
terpeliharanya keseimbangan antara
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan
manusia sebagai pengguna.
Salah satu elemen utama sebagai kunci
sustainibilitas lingkungan adalah “siklus
hidrologi”

Tanpa ada campur tangan manusia, maka:
Hutan alami tetap terpelihara (habitat
flora – fauna)
Air bawah tanah tidak terganggu
Kualitas udara tetap terjaga
Erosi tanah minimal
Rantai makanan tidak
mengalami gangguan/terputus

Dasar Hukum AMDAl diatur dalam :
• PP No.27 tahun 1999 tentang analisis
mengenai dampak lingkungan hidup
• UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup pasal 15
• Kepmen LH No.17 tahun 2001 tentang jenis
usaha atau kegiatan yg wajib dilengkapi dgn
analisis mengenai dampak lingkungan hidup
• Permen LH No.08 tahun 2006 tentang
pedoman penyusunan AMDAL

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah:
Untuk menjamin agar suatu
usaha/kegiatan pembangunan dapat
beroperasi secara berkelanjutan tanpa
merusak dan mengorbankan lingkungan

Bagi pemerintah
sebagai alat pengambil keputusan ttg
kelayakan lingkungan dari suatu rencana
usaha/kegiatan
Bahan masukan dalam perencanaan
pembangunan wilayah
Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi
proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian
LH (lingkungan hidup)

Bagi masyarakat
Dapat mengetahui rencana pembangunan di
daerahnya sehingga dapat mempersiapkan
diri untuk berpartisipasi
Mengetahui perubahan lingkungan yang akan
terjadi dan manfaat serta kerugian akibat
adanya suatu kegiatan
Mengetahui hak dan kewajibannya dalam
hubungan dengan usaha/kegiatan didalam
menjaga dan mengelola lingkungan hidup

Bagi pengusaha
Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang
akan dihadapi pada masa yang akan datang
Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan
sasaran proyek
Sebagai pedoman untuk pelaksanaan
pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup

Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan
Menteri LH No. 17 tahun 2001
Prosedur proses AMDAL meliputi:
1. Proses pemisahan wajib AMDAL
2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)
3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL,
RKL, RPL( Prakiraan besarnya dampak
dan evaluasi dampak serta rencana
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan)

Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan
atau sebelum usaha/kegiatan proyek
dilaksanakan (SEHARUSNYA)
FAKTANYA
Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu
proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya
menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya
sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai
juga

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak
Lingkungan (KA-ANDAL)
Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan
kedalaman kajian analisis mengenai dampak LH
yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses
pelingkup
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL)
Dokumen ini memuat telahaan secara cermat
dan mendalam tentang dampak besar dan
penting suatu rencana usaha/kegiatan
berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam
dokumen KA-ANDAL

Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL)
Dokumen ini memuat berbagai upaya
penanganan dampak besar dan penting
terhadap LH yang ditimbulkan akibat rencana
usaha/kegiatan
Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL)
Dokumen ini memuat berbagai rencana
pemantauan terhadap berbagai komponen LH
yang telah dikelola akibat terkena dampak
besar dan penting rencana usaha/kegiatan

KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau
Bupati/Walikota) dalam waktu selambatlambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi.
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu
75 hari kerja tidak juga memberikan
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL
dianggap sah sebagai dasar penyusunan
ANDAL

Keputusan terhadap dokumen AMDAL
dinyatakan kadaluarsa apabila rencana
usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya
keputusan tersebut, untuk itu pengusaha
mengajukan kembali permohonan
persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada
instansi yang bertanggung jawab

Keputusan kelayakan lingkungan
berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL
dinyatakan batal bilamana pengusaha
melakukan perubahan lokasi rencana
kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan
baku, bahan penolong, atau akibat
perubahan lingkungan yang sangat mendasar
akibat peristiwa alam

