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DASAR-DASAR 

PENGANGGARAN MODAL 



Penganggaran Modal 

 Proses perencanaan pengeluaran atas aset yang arus kasnya diperkirakan 

akan terjadi di atas periode waktu satu tahun 

 Proses analisis proyek secara keseluruhan dan memutuskan proyek mana 

yang akan dimasukkan dalam anggaran modal 

 

YAHYA 



Menciptakan Ide Untuk Proyek-proyek 

Modal 

Perbedaan Penganggaran modal dengan valuasi efek 

1. Saham dan obligasi ada di pasar efek dan investor memilih dari kumpulan 

yang tersedia, sedangkan dalam penganggaran modal, perusahaan 

yang menciptakan proyek. 

2. Kebanyakan investor di pasar efek tidak memiliki pengaruh atas arus kas 

yang diberikan oleh investasi mereka, sementara perusahaan memiliki 

pengaruh yang besar pada hasil proyek-proyeknya. 

 



Klasifikasi Proyek      

1. Penggantian : dibutuhkan untuk tetap melanjutkan operasi yang sedang 

berjalan. 

2.  Penggantian : pengurangan biaya 

3. Perluasan produk atau pasar yang sudah ada 

4.  Perluasan ke produk atau pasar baru 

5. Proyek pengamanan dan atau lingkungan 

6.  Lain-lain 

 



Kriteria Nilai Sekarang Bersih 

NPV merupakan ukuran langsung dari kontribusi proyek pada kekayaan pemegang saham, 

dan merupakan kirteria utama. 

NPV akan dihitung sebagai berikut : 

 Hitung nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk biaya, yang didiskontokan oleh biaya 

modal proyek tersebut. 

 Jumlah arus kas diskonto ini dinyatakan sebagai NPV proyek. 

 

 

 

 

Persamaan NPV adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dimana : 

 

Cft  : Cash flow atau arus kas pada th t 

k     : biaya modal proyek 

t      : periode waktu 

n     : usia proyek 



Tingkat Pengembalian Internal 

 Tingkat pengembalian internal  (inernal rate of return-IRR) definisikan 

sebagai tingkat diskonto yang memaksa NPV proyek menjadi sama dengan 

nol. 

 

ZAHRA 



Perbandingan Metode NPV dengan 

IRR 

 NPV Profil (Net Present Value Profiles) 

 Adalah Grafik yang memetakan NPV suatu proyek terhadap tingkat 

diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV  

 

 Peringkat  perpotongan (Cross Over Rate = COR)  

 Adalah tingkat diskonto dimana profil NPV dari dua proyek  saling 

berpotongan sehingga menunjukkan bahwa NPV dari kedua proyek 

tersebut sama. 

 



 Proyek-Proyek Independen  

 Jika suatu proyek independent dengan arus kas yang normal sedang dievaluasi, maka 

kreteria NPV dan IRRnya akan selalu mengarah pada keputusan diterima atau ditolak 

yang sama jika NPV mengatakan diterima IRR juga mengatakan diterima . hal tersebut 

karena : 

 Kriteria IRR untuk penerimaan adalah biaya modal proyek tersebut lebih kecil dari (atau 

ada disebelah kiri) IRR 

 Jika biaya modal kurang dari IRR, maka nilai NPV akan positif . 

 



 Proyek Mutually Exclusive 

 Jika suatu proyek mutually exclusive, maka kita dapat memilih salah satu proyek atau 

kita dapat menolak keduanya, tetapi kita tidak dapat memilih keduanya. 

 Jika r lebih besar dibandingkan tingkat persilangan tidak akan terjadi pertentangan 

karena kedua metode memilih proyek yang sama. Akan tetapi, jika biaya modal 

lebih rendah dibandingkan tingkat persilangan, akan timbul pertentangan. 

 a. Proyek tersebut berbeda ukuran (skalanya). 

 b. Pola arus kas keduanya berbeda. 

 Konflik tersebut diatas disebabkan perbedaan asumsi mengenai tingkat 

pengembalian atau reinvestasi yang terkandung pada kedua metode tersebut. 

 

  . 



 Dua kondisi dasar yang menyebabkan profil NPV bersilangan dan 

akibatnya menimbulkan pertentangan-pertentangan : 

 

1. Terdapat perbedaan waktu, dimana sebagian besar arus kas dari satu 

proyek diterima lebih awal sementara sebagian besar arus kas dari 

proyek yang lain diterima belakangan. 

2. Terdapat perbedaan ukuran (atau skala) proyek, dimana jumlah yang 

diinvestasikan kedalam satu proyek lebih besar dibandingkan yang lain. 
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 NPV Profil (Net Present Value Profiles) 

 Adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara NPV dan biaya modal 

perusahaan. 

 

 Peringkat  perpotongan (Cross Over Rate = COR)  

 Adalah tingkat diskonto dimana profil NPV dari dua proyek  saling berpotongan 

sehingga menunjukkan bahwa NPV dari kedua proyek tersebut sama. Hal ini 

dapat dilihat pada grafik COR. 

Perbandingan antara metode NPV dan IRR  



IRR Berganda  

 

IRR berganda (multiple IRR) Jika suatu proyek memiliki arus kas tidak normal,proyek itu 

dapat memiliki dua atau lebih IRR 

 

                          Tidak normal - + + + + - atau - + + + - + + + 

                Normal - + + + + + atau - - - + + + + 

ULFAH 



Contoh soal :  

 

Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan pengembangan satu pertambangan (Proyek M). Tambang 

tersebut membutuhkan biaya sebesar $1,6 juta .Lalu ia akan menghasilkan arus kas sebesar $10 juta pada 

akhir Tahun ke 1 dan kemudian ,pada akhir Tahun ke-2,perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar $10 

juta untuk memulihkan tanah kembali ke kondisi awalnya.  

ARUS KAS BERSIH YANG DIHARAPKAN  

Tahun ke-0        Akhir Tahun ke-1       Akhir Tahun ke-2  

-$1,6                         +$10          -$10 

 

Kita dapat memasukkan nila-nilai di atas ke dalam persamaan 11-2 dan kemudian menghitung  nilai IRR : 

NPV =-$1,6 juta  + $10juta + -$10juta =0 

    (1+IRR)⁰  (1+IRR)1  (1+IRR)2 

 



 

Tingkat Pengembalian Internal Yang Dimodifikasi  

Tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi (modified internal rate of return –

MIRR),dan dinyatakan berikut : 

 

 

 

 



Periode Pelunasan 

Sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi biaya suatu proyek dari arus kas operasinya. 

 

Pelunasan        = Jumlah tahun sebelum    +     Biaya yang belim dilunasi pada awal tahun 

                            pelunasan penuh             Arus kas sepanjang tahun pelunasan penulasan 

 

 

 



Kesimpulan Tentang Metode-metode 

Penganggaran Modal 

 NPV penting artinya karena memberikan ukuran langsung keuntungan 

proyek kepada pemegang saham. 

 IRR dan MIRR juga mengukur profitabilitas, tetapi dinyatakan sebagai 

tingkat persentase. 

 MIRR menggunakan asumsi tingkat reinvestasi yang lebih baik, dan juga 

terhindar dari masalah tingkat pengembalian berganda. 

 Pelunasan dan pelunasan diskonto memberikan indikasi akan likuiditas san 

risiko suatu proyek. 

NAVI 



Kesimpulannya: 

Dalam membuat keputusan untuk menerima/menolak, perusahaan-

perusahaan biasanya menghitung dan mempertimbangkan kelima ukuranm 

karena masing-masing memberikan bagian informasi yang sedikit berbeda. 

Namun, untuk sebagian besar keputusan, bobot terbesar hendaknya 

diberikan kepada NPV, namun perlu juga mempertimbangkan informasi yang 

diberikan oleh kriteria yang lain. 

 



Penggunaan Teknik Penganggaran 

Modal dalam Konteks Lain 

 Analisis yang berhubungan dengan suatu penggabungan usaha korporasi. 

Analisis yang berhubungan dengan penggabungan usaha seperti ini mirip 

dengan yang digunakan dalam penganggaran modal. 

 Para manajer juga menggunakan teknikyang mirip ketika memutuskan 

apakah akan melakukan penghematan operasi atau menjual aset atau 

divisi tertentu. Sama halnya seperti penganggaran modal, analisis seperti 

ini membutuhkan suatu penilaian tentang apa pengaruh tindakan tersebut 

pada arus kas perusahaan. 



Post-audit 

Salah satu aspek penting dari proses penganggaran modal adalah post-

audit, yang melibatkan (1) membandingkan hasil aktual dengan hasil yang 

diramalkan oleh sponsor proyek,  dan (2) menjelaskan mengapa perbedaan 

itu terjadi.  

Pos-audit memiliki dua tujuan: 

1. Peramalan yang lebih baik 

2. Operasi yang lebih baik 




