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PENGENALAN OPSI RIIL 

  

 Opsi riil adalah suatu hak tetapi bukan 
kewajiban untuk mengambil beberapa 
tindakan di masa depan 



Jenis Jenis Opsi Riil 
PENGHENTIAN 

WAKTU 

PERLUASAN 

FLEKSIBILITAS OUTPUT 

FLEKSIBILITAS INPUT 



OPSI PENGHENTIAN 
 Opsi menghentikan yaitu opsi untuk menghentikan 
suatu proyek jika arus kas operasinya ternyata lebih 
rendah dari yang diperkirakan  

 opsi ini dapat meningkatkan perkiraan profitabilitas 
sekaligus menurunkan risiko proyek. 

  





OPSI WAKTU INVESTASI 

  

 Opsi waktu investasi dapat 
memengaruhi estimasi profitabilitas 
dan resiko suatu proyek.  

APRIN 



Nilai waktu investasi adalah opsi ketika akan 
memulai suatu proyek. Sering kali jika perusahaan 
harus menunda suatu keputusan, hal ini dapat 
meningkatkan NPV yang diharapkan dari proyek 
tersebut.  



  



OPSI PERTUMBUHAN 

Opsi Pertumbuhan (Growth Option) dimana jika suatu 

investasi menciptakan kesempatan untuk melakukan 

investasi lain yang berpotensi menguntungkan yang 

seharusnya tidak bisa dilakukan, maka investasi 

tersebut dikatakan memiliki suatu opsi pertumbuhan. 

 

DITA 



Tabel 13-3 Analisa suatu Opsi Pertumbuhan (dalam jutaan Dolar) 

Proyek tanpa Opsi Pertumbuhan 

ARUS KAS AKHIR PERIODE: 

0 1 2 3 NPV @12% 

Baik 50% (3,00) 1,50 1,50 1,50 $0,603 

Buruk 50% (3,00) 0,75 0,75 0,75 -1,199 

NPV yang diharapkan ($0,298) 

Proyek dengn Opsi Pertumbuhan 

ARUS KAS AKHIR PERIODE 

0 1 2 3 NPV @ 12% 

Baik Pusat Distribusi 50% (3,00) 1,50 1,50 1,50 

Investasi Baru (10,00) 20,00 

(3,00) 1,50 (8,50) 21,50 $6,866  

Buruk Pusat Distribusi 50% (3,00) 0,75 0,75 0,75 -1,199 

Total NPV yang diharapkan  $2,834  

NPV diharapkan dgn prtmbuhan $2,834  

NPV diharapkan tanpa prtbhn (0,298) 

selisih = Nilai Opsi Prtmbhn $3,132  



 OPSI FLEKSIBILITAS 

 

Opsi Fleksibilitas merupakan suatu investasi yang 

memungkinkan diubahnya operasi bergatung pada 

bagaimana kondisi berubah disepanjang umur proyek. 

Pada umumnya, input, output, atau keduanya dapat 

diubah.  

 



 

Opsi fleksibilitas cenderung akan mengurangi risiko 

diperolehnya hasil yang buruk, dan hal ini meningkatkan 

ekspektasi NPV dan menurunkan risiko. Tentu opsi 

fleksibilitas akan menimbulkan biaya, tetapi biaya biaya 

tersebut dapat di bandingkan dengan keuntungan dari opsi 

seperti yang telah kita tunjukkan dalam contoh yang 

disajikan sebelumnya. 

 



Membandingkan Proyek Mutually Exclusive Dengan 
Jangka Waktu Yang Tidak Sama 

IRR :  Memiliki kelemahan dimana IRR umumnya digunakan 
 untuk pengambilan  keputusan untuk single proyek 

NPV :  
a. Kriteria NPV lebih dominan digunakan dimana proyek dengan 

NPV lebih besar akan dipilih walaupun memiliki IRR yang lebih 
kecil 

b. NPV gagal untuk mengevaluasi dua atau lebih proyek mutually 
exclusive yang mempunyai umur berbeda 

RIZAL 



Jika proyek yang dinilai bersifat eksklusif (mutually exclusive) 
kedua metode NPV dan IRR dapat menghasilkan penilaian 
(kesimpulan) yang berbeda. 

Konflik antara kedua metode NPV dan IRR terjadi karena 
profil NPV dari proyek berbeda, misalnya biaya investasi 
berbeda dan umum proyek lebih panjang dari yang lain. 

Metode NPV lebih baik secara teoritis jika dibandingkan 
dengan metode IRR. 

tetapi Metode NPV lebih baik secara toeritis jika 
dibandingkan dengan metode IRR jika dalam kenyataan lebih 
banyak perusahaan menggunakan metode IRR dibandingkan 
dengan metode NPV.  

Hal ini disebabkan bahwa metode IRR dikembangkan lebih 
dahulu dari metode NPV dan metode IRR sudah lama 
digunakan. 

 

 



Anuitas Tahunan Ekuivalen 
   

  Perubahan arus kas tahunan dari masing-masing 
alternatif investasi ke dalam suatu aliran arus kas 
konstan yang memiliki nilai NPV sama dengan atau 
ekuivalen terhadap NPV aliran awal. 



Kesimpulan Tentang Jangka Waktu Yang 
Tidak Sama 

 

Permasalahannya : 

a. Tidak terjadi untuk proyek-proyek independen 

b. Dapat menjadi masalah ketika kita membandingkan 
proyek-proyek mutually exclusive dengan jangka waktu 
yang sangat jauh berbeda 



Anggaran Modal Yang Optimal 

   

  Merupakan investasi tahunan dalam aset 
jangka panjang yang memaksimalkan nilai 
perusahaan. 



Anggaran Modal Yang Optimal 

Bendahara mendapatkan estimasi 
WACC  komposit perusahaan secara 

keseluruhan 

Manajer keuangan didalam setiap 
divisi perusahaan mengestimasikan 
arus kas yang relevan dan risiko dari 
setiap proyek potensial perusahaan 

NPV masing-masing proyek 
kemudian akan dihitung dengan 
menggunakan biaya modal yang 
telah disesuaikan dengan risiko 

WACC perusahaan akan dinaikkan 
atau diturunkan untuk masing-
masing divisi perusahaan untuk 

mencerminkan struktur modal risiko  


