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MATERI 7 

ASPEK EKONOMI FINANSIAL 

 

Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan 

keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal.  Tujuan dilakukan analisis kelayakan 

finansial adalah untuk menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk 

kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan dan Suwarsono, 1997). Aspek finansial 

berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya serta mencari 

sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal 

(Suratman, 2002).  

Komponen yang diperlukan dalam penyusunan analisis ekonomi finansial meliputi: 

1. Asumsi Dasar Perhitungan  

Sebagai titik tolak dari analisis finansial, diasumsikan bahwa studi-studi yang telah 

dilakukan sebelumnya menghasilkan parameter dasar sebagai landasan membuat 

perkiraan biaya sebagai batasan lingkup proyek. Asumsi dasar ini biasanya mencakup 

umur proyek, suku bunga pinjaman yang berlaku, kapasitas produksi, jumlah hari kerja 

produksi, harga yang berlaku, modal yang digunakan, biaya pemeliharaan dan 

penyusutan mesin/peralatan produksi, dan lain sebagainya.  

a) Perhitungan Harga bahan baku 

Biaya harga bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemngadaan bahan 

baku produksi dalam satuan waktu tertentu, meliputi biaya bahan baku utama, 

bahan baku pembantu, dan bahan pengemas. 

b) Perhitungan biaya pemeliharaan  

Biaya pemeliharaan mesin/ peralatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

perawatan mesin/ peralatan. Komponen biaya pemeliharaan mesin/ perawatan 

adalah biaya perawatan preventif, biaya perawatan korektif, dan biaya overhaul. 

c) Perhitungan biaya penyusutan 

Biaya penyusutan mesin/ peralatan adalah biaya yang dikeluarkan akibat 

penurunan nilai mesin/ peralatan. Metode yang digunakan adalah metode 

depresiasi garis lurus (Straight Line) yaitu metode yang berdasar pada asumsi 

bahwa nilai aset berkurang secara proporsional terhadap waktu atau umur dari 
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aset tersebut (Pujawan, 2004). Komponen  biaya penyusutan mesin/ peralatan 

adalah nilai awal aset, nilai sisa aset, dan masa pakai (umur).  

𝐷 =
𝑃 − 𝑆

𝑁
 

 

Keterangan: 

D : Biaya penyusutan 

P : Nilai awal asset 

S : Nilai sisa asset 

N : masa pakai aset 

  

2. Kapasitas produksi 

Kapasitas produksi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk 

per satuan waktu. Besarnya kapasitas produksi merupakan parameter penting yang dapat 

dipakai sebagai masukan dalam perhitungan aspek ekonomi-finansial dan aspek teknis 

dalam analisis kelayakan suatu usaha. Tiga skenario yang digunakan dalam penentuan 

kapasitas produksi antara lain: 

a) Skenario optimis 

Skenario optimis dilaksanakan dengan mengerahkan penggunaan sumberdaya 

yang ideal 

b) Skenario moderat 

Skenario moderat disusun berdasarkan pada kondisi penggunaan sumberdaya 

yang optimal yang bisa dilaksanakan oleh stakeholders. 

c) Skenario pesimis 

Skenario pesimis dibangun berdasarkan pada rencana tindakan yang normatif. 

 

3. Analisis Biaya: 

a) Biaya Investasi  

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap 

yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankanaktivitas usahannya. Secara 

umum biaya investasi digunakan untuk sewa tanah, bangunan, pembeliaan 
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mesin/peralatan produksi, kendaraan transportasi, peralatan kamtor, penyediaan 

instalansi listrik, air, jalan. 

b) Biaya Produksi 

Biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlah totalnya tetap meskipun volume 

produksi berubah. Komponen biaya tetap meliputi biaya pembelian 

mesin/peralatan produksi, biaya pemeliharaan mesin/peralatan produksi, dan 

biaya penyusutan mesin/peralatan prduksi. Biaya variabel adalah biaya produksi 

yang jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan volume 

produksi. Komponen biaya variabel meliputi biaya bahan baku, biaya bahan 

pembantu, biaya bahan pengemas, biaya utilitas, dan upah tenaga kerja. 

c) Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual 

Harga pokok produksi adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan setiap satuan produk. Harga pokok produksi dapat ditentukan 

berdasarkan biaya produksi dan kapasitas produksi.  

𝐻𝑃𝑃 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 per 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐽𝑢𝑎𝑙 =  𝐻𝑃𝑃 + (𝑚𝑎𝑟𝑘 − 𝑢𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑃) 

d) Prakiraan Rugi laba 

Prakiraan laba rugi adalah cara untuk melihat profitabilitas suatu usaha, yang 

disusun secara sitematis. Prakiraan laba rugi digunakan untuk melihat besaran 

keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kurun waktu 

tertentu.  

e) Kelayakan investasi 

Sebuah proyek dapat dikatakan layak atau tidak secara finansial dapat diketahui 

dari kriteria investasi (Husnan dan Suwarsono, 1997). Berdasarkan nilai uang, 

kriteria investasi antara lain Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRR) dan Benefit of Cost, sedangkan berdasarkan nilai waktu antara lain 

Payback Periode (PP) dan Break event Point (BEP). Kriteria investasi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Net Present Value (NPV) 

Net Present Value merupakan metode analisis keuangan yang memerhatikan 

adanya perubahan nilai uang karena factor waktu; proyeksi arus kas dapat dinilai 

sekarang (periode awal investasi) melalui pemotongan nilai dengan factor 

pengurang yang dikaitkan dengan biaya modal (persentase bunga) (Subagyo, 

2007). Proyek akan dinilai layak jika NPV bernilai positif dan dinilai tidak layak 

jika NPV bernilai negative.  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
(𝐶)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

− ∑
(𝐶𝑜)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

Keterangan:  

NPV : Nilai sekarang bersih 

(C)t : Arus kas masuk tahun ke-t 

(Co)t : Arus kas keluar tahun ke-t 

n : umur unit usaha hasil investasi 

i : Arus pengembalian (rate of return) 

t : waktu 

 

2) Internal Rate of Return (IRR) 

 Internal Rate of Return merupakan metode penilaian kelayakan proyek dengan 

menggunakan perluasan metode nilai sekarang. Pada posisi NPV = 0 akan 

diperoleh tingkat persentase tertentu. Proyek dinilai layak jika IRR lebih besar 

dari persentase biaya modal (bunga kredit) atau sesuai dengan persentase 

keuntungan yang ditetapkan oleh investor, dan sebaliknya, proyek dinilai tidak 

layak jika IRR lebih kecil dari biaya modal atau lebih rendah dari keinginan 

investor (Subagyo, 2007).  

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖2

-𝑁𝑃𝑉2𝑥(𝑖2 − 𝑖1)

𝑁𝑃𝑉1 + 𝑁𝑃𝑉2
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3) Payback Periode (PP) 

Payback period merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk 

membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi 

suatu proyek dengan hasil yang diperoleh oleh investasi tersebut (Gitosudarmo 

dan Basri, 1989).  Alasan dasar metode payback period adalah semakin cepat 

suatu investasi dapat ditutup kembali maka semakin diinginkan investasi 

tersebut.  Apabila investasi akan dinilai dengan menggunakan kriteria penilaian 

payback period maka sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu payback period 

maksimal. Dalam pengambilan keputusan diperbandingkan antara payback 

period maksimal yang telah ditetapkan dengan payback period investasi yang 

akan dilaksanakan, apabila payback period investasi yang akan dilaksanakan 

lebih singkat waktunya dibandingkan payback period maksimal yang 

disyaratkan maka investasi akan dilaksanakan (Gitosudarmo dan Basri, 1989). 

4) Break Event Point (BEP) 

Break Event Point atau titik impas adalah titik dimana total biaya produksi sama 

dengan pendapatannya. Titik impas memberikan petunjuk bahwa tingkat 

produksi telah menghasilkan pendapatan yang sama besarnya dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan.  Selain itu bagi manajemen dapat memberikan 

informasi mengenai biaya tetap dan biaya variabel yang dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan tentang pengadaan bahan baku, pemilihan peralatan dan 

mengikuti perkembangan proses teknologi (Soeharto, 2001).  Dengan diketahui 

tituk impas maka suatu perusahaan akan dapat mengetahui jumlah produksi 

(volume produksi) yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian, 

akan tetapi setiap perusahaan hendaknya dapat memproduksi diatas volume ini 

dengan merencanakan jumlah tambahan kebutuhan akan modal berkaitan dengan 

volume produksi. 

𝐵𝐸𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡
 

 

𝐵𝐸𝑃 𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

1 −
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡
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4.  Analisis Sensitivitas 

Dalam analisis finansial diperlukan adanya analisis sensitivitas untuk mengkaji pengaruh 

perubahan unsur-unsur dalam aspek ekonomi finansial terhadap keputusan yanng diambil. 

Hal ini dikarenakan analisis finansial dibuat berdasarkan sejumlah asumsi dengan 

ketidakpastian situasi dan kondisi di masa mendatang. Dari analisis sensitivitas dapat 

diketahui tingkat sensitivitas keputusan yang sudah dipilih terhadap perubahan suatu unsur 

tertentu. Jika nilai unsur tertentu berubah dengan variasi yang relatif besar tetapi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan, maka dapat dikatakan bahwa keputusan tidak sensitif 

terhadap unsur tersebut. Sebaliknya, jika perubahan kecil suatu unsur mengakibatkan 

perubahan keputusan, maka dapat dinilai bahwa keputusan sensitif terhadap unsur tersebut.  

 

 

Tugas  

1. Buatlah asumsi dasar perhitungan dari produk anda (Laporan 7.1). 

2. Deskripsikan kapasitas produksi dari produk anda  (Laporan 7.2). 

3. Lakukan analisis biaya dari produk anda (Laporan 7.3). 

4. Lakukan analisis sensitivitas dari produk anda (Laporan 7.4). 

5. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 


