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ABSTRAK 
 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 
rencana investasi dalam rangka penggantian aktiva tetap kendaraan pada PO 
Harapan Jaya Tulungagung. Penggantian ini bertujuan untuk optimalisasi 
pelayanan dan sebagai upaya perusahaan untuk memenangi persaingan usaha 
dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa angkutan umum, 
dimana penggantian ini dilakukan untuk mengganti kendaraan yang belum 
dilengkapi pendingin udara (AC) dengan kendaraan yang menggunakan (AC). 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan fokus penelitian pada operasional bus 
ekonomi jurusan Trenggalek-Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode 
Capital Budgeting dengan menggunakan rumus Payback Period, Net Present 
Value, Internal Rate of Return dan Profitability Index. Data-data yang didapatkan 
oleh peneliti diolah dengan bantuan software Microsoft Office Excel 2007. 

Dari hasil penelitian didapatkan biaya investasi awal yang dibutuhkan oleh 
PO Harapan Jaya Tulungagung untuk membeli 23 unit bus AC adalah sebesar  
Rp. 16.413.950.000,00 dengan jangka waktu pengembalian yang diharapkan 
perusahaan selama 5 tahun. Melalui metode least square diperoleh perkiraan laba 
bersih dan beban penyusutan selama 5 tahun adalah Rp. 7.794.602.479 

Melalui metode Payback Period diperoleh jangka waktu pengembalian 
investasi adalah 1 tahun 5 bulan, lebih cepat dari yang disyaratkan oleh 
perusahaan selama 5 tahun. Dari perhitungan Net Present Value (NPV) diperoleh 
nilai Rp. 7.794.602.479,00, Internal Rate of Return (IRR) 43,35 % dan 
ProfitabilityIindex sebesar 2,66. Dari penghitungan menggunakan metode  
Capital Budgeting ini dapat diambil kesimpulan bahwa rencana penggantian 
kendaraan ini layak untuk dilanjutkan. 

Penghitungan yang dilakukan PO Harapan Jaya Tulungagung sendiri 
cenderung lebih sederhana karena tidak mempertimbangkan nilai sekarang dan 
rasio pengembalian serta indeks keuntungan, akan tetapi diperoleh jangka waktu 
pengembalian yang sama yaitu 5 tahun  
  
Kata Kunci : Aktiva Tetap, Capital Budgeting 

 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to determine the feasibility of investment plans 
in the context of fixed asset replacement vehicle at PO Harapan Jaya Bulletin . 
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Replacement aims to optimize service and as a company's efforts to win the 
competition with other companies engaged in public transportation, which is done 
to replace the replacement vehicle is not equipped air conditioning (AC) with a 
vehicle that uses (AC). 

Based on the research objectives in this kind of research is descriptive 
quantitative research study focusing on economic bus operations Psychology 
majors - Surabaya. The method used is the method of using the formula Capital 
Budgeting Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return and 
Profitability Index. The data obtained by investigators processed with the help of 
Microsoft Office Excel 2007 software. 

From the results, the initial investment cost required by PO Harapan Jaya 
vBulletin to buy 23 units of AC buses is Rp. 16.413.950.000,00 with the expected 
payback period the company for 5 years . Obtained through the method of least 
squares estimates of net income and depreciation expense for 5 years is Rp. 
7794602479. 

Obtained through the Payback Period of investment payback period is 1 year 
5 months sooner than required by the company for 5 years . From the calculation 
of Net Present Value ( NPV ) obtained a value of Rp . 7.794.602.479,00 , Internal 
Rate of Return ( IRR ) 43.35 % and by 2.66 ProfitabilityIindex . Using the method 
of calculation of Capital Budgeting can be concluded that the vehicle replacement 
plan is appropriate to proceed. 

Calculation performed Harapan Jaya PO vBulletin itself tends to be simpler 
because it does not consider the present value and rate of return and the index 
gain, but obtained the same repayment period of 5 years. 
  
Keywords : Fixed Assets , Capital Budgeting 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Secara umum perusahaan adalah 
suatu organisasi di mana sumber daya 
(input), seperti bahan baku dan tenaga 
kerja diproses untuk menghasilkan 
barang dan jasa (output) bagi 
pelanggan. Tujuan dari perusahaan 
secara umum ialah laba.  Untuk 
mencapai tujuan ini perusahaan 
haruslah melakukan suatu kegiatan 
untuk menghasilkan laba dengan cara 
memproduksi barang atau jasa yang 
akan dipasarkan kepada konsumen.  
Perusahaan dalam melakukan produksi 
dan menghasilkan barang tersebut 
sangat berbeda-beda ditinjau dari segi 
fungsinya,  jumlah dana yang 

diinvestasikan, pengolahan yang 
melibatkan banyak orang, dan dari segi 
pengawasan. Jenis aktiva tetap yang 
dimiliki oleh setiap perusahaan juga 
berbeda antara satu sama lainnya, 
namun yang jelas setiap perusahaan 
pasti mempunyai aktiva tetap. 

Aktiva tetap adalah aktiva yang 
menjadi hak milik perusahaan dan 
dipergunakan secara terus menerus 
dalam kegiatan menghasilkan barang 
dan jasa perusahaan. Dalam metode 
pencatatan akuntansi tentang aktiva 
tetap, dikenal pula istilah penyusutan, 
dimana usia dan nilai eknomis dari 
suatu aktiva tetap kecuali aktiva tetap 
tanah terus menerus berkurang setiap 
periodenya. Perusahaan perlu 
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melakukan suatu kegiatan untuk 
mengganti aktiva tetap lama dengan 
aktiva tetap baru agar kemampuan dan 
kualitas produksi perusahaan tetap 
terjaga. Selain itu sering pula terjadi 
dimana perusahaan melakukan 
penambahan aktiva tetap dengan tujuan 
agar kapasitas atau volume produksi 
perusahaan meningkat. Kegiatan 
penggantian atau penambahan aktiva 
tetap harus diperhitungkan dengan 
cermat, mengingat umumnya  hal ini 
memerlukan sumber daya atau modal 
yang cukup besar. Salah satu metode 
yang sering digunakan untuk 
menghitung modal yang diperlukan 
adalah metode pengganggaran modal 
atau capital budgeting. 

Capital budgeting (penganggaran 
modal) adalah keseluruhan proses 
perencanaan dan pengambilan 
keputusan mengenai pengeluaran dana 
dimana jangka waktu kembalinya dana 
tersebut melebihi waktu satu tahun. 
Investasi aktiva tetap diartikan sebagai 
proses yang mengacu pada sebuah 
penganggaran modal, sehingga untuk 
memutuskan suatu usulan investasi 
dapat kita terima atau kita tolak, 
investasi aktiva tetap berupa 
penggantian atau penambahan harus 
memiliki manfaat yang besar 
pengaruhnya bagi kelangsungan 
perusahaan. Perusahaan harus 
menentukan seberapa besar 
kemampuan arus kas dalam melakukan 
pembelian aktiva tetap dan efek yang 
yang dihasilkan oleh suatu kegiatan 
penambahan atau penggantian aktiva 
tetap. 

Sebagai perusahaan yang bergerak 
pada bidang jasa transportasi, PO 
Harapan Jaya Tulungagung memiliki 
jumlah aktiva tetap yang nilainya besar 
dengan umur ekonomis yang relatif 
lama. Hal ini membuat perusahaan 

perlu membuat sebuah perencanaan 
yang matang mengenai kegiatan 
penggantian atau penambahan aktiva 
tetap yang dimilikinya, agar 
kelangsungan hidup perusahaan tidak 
terganggu. PO Harapan Jaya 
Tulungagung dalam memutuskan untuk 
melakukan penggantian atau 
penambahan aktiva tetap seringkali 
berdasarkan persaingan pasar yang ada. 
Untuk itu PO. Harapan Jaya 
Tulungagung belum pernah melakukan 
perhitungan secara cermat atas 
investasi aktiva tetap yang mereka 
lakukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas 
penulis tertarik untuk menulisnya 
dalam bentuk skripsi dengan judul 
“ANALISIS ATAS RENCANA 
PENGGANTIAN AKTIVA TETAP 
MELALUI METODE CAPITAL 
BUDGETING  (Studi Kasus pada PO 
Harapan Jaya Tulungagung)” 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 
merumuskan masalah penelitian 
sebagai berikut “Bagaimana analisis 
kelayakan penggantian aktiva tetap 
dengan menggunakan metode capital 
budgeting pada PO Harapan Jaya 
Tulungagung” 

 
Batasan Penelitian 

Untuk membatasi penelitian agar 
tidak meluas, peneliti hanya membahas 
sebatas rencana penggantian bus non 
AC PO Harapan Jaya yang melayani 
jurusan Trenggalek Surabaya dengan 
bus AC Ekonomi melalui metode 
Capital Budgeting selama  periode 
2011-2012. 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kelayakan penggantian 



Cendekia Akuntansi Vol 3 No 1 Jan 2015  ISSN 2338-3593 

33 
 

aktiva tetap dengan menggunakan 
metode capital budgeting pada PO 
Harapan Jaya Tulungagung. 

 
METODE PENELITIAN 
Ruang lingkup Penelitian 

Untuk menghindari adanya suatu 
pembahasan yang tidak sesuai dengan 
pendekatan yang diterapkan dalam 
penelitian ini, maka dalam penelitian 
ini ruang lingkupnya membahas 
penggantian bus non AC PO Harapan 
Jaya yang melayani jurusan Trenggalek 
Surabaya dengan bus AC Ekonomi 
melalui metode Capital Budgeting 
selama  periode 2011-2012 

 
Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara langsung ke 
perusahaan yaitu dengan cara : 1). 
Interview (wawancara), 2). 
Dokumentasi 

 
Identifikasi Variabel dan Definisi 
Operasional variable 
1. Aktiva Tetap 

Aktiva Tetap  adalah barang 
berwujud milik perusahaan yang 
sifatnya relatif permanen dan 
digunakan dalam kegiatan normal 
perusahaan, bukan untuk diperjual 
belikan. 
2. Capital Budgeting 

Capital Budgeting adalah proses 
mengidentifikasi, menganalisa, dan 
memilih proyek investasi yang 
pengembaliannya (arus kas) diharapkan 
lebih dari satu tahun.” 

 
Teknik Analisis 

Dalam penelitian ini, teknik 
analisis data yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengolah data sehingga 
bisa ditarik kesimpulan adalah dengan 
teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

Adapun langkah-langkah pemecahan 
masalah adalah sebagai berikut : 
1. Menghitung Payback Period 

Adalah periode waktu diminta 
untuk arus kas komulatif yang 
diharapkan dari proyek investasi 
sehingga sama dengan arus keluar kas 
awal. 

tahunx
d

cbaPP 1−
+=  

Keterangan : 
PP : Payback Period 
a  : aliran kas pada tahun ke n  
b : Jumlah investasi  
c : Jumlah aliran kas komulatif pada 
tahun ke - n 
d  : Jumlah aliran arus kas pada tahun 
ke  n + 1 

2. Internal Rate of Return 
Adalah tingkat diskonto yang 

menyamakan nilai sekarang arus kas 
bersih dimasa depan dari proyek 
investasi dengan arus keluar kas awal. 

)( IrItx
NPVItNPVIr

NPVIrIrIRR −
−

+=  

Keterangan : 
Ir :  Tingkat discount rate (r) lebih 
rendah 
It : Tingkat discount rate (r) lebih 
tinggi 
NPV : Net Present Value 
3. Net Present Value (NPV) 

Adalah nilai sekarang dari arus kas 
bersih proyek investasi dikurangi 
keluar kas awal. 

diperlukan yang Investasi−= PVNPV  

4. Profitability Index  
Merupakan rasio nilai sekarang 

arus kas bersih proyek dimasa depan 
terhadap arus keluar kas awal.    
                                                  

tasiNilaiInves
nKasMasukNilaiAliraPI =  

Keterangan : 
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Kelayakan investasi menurut standar 
analisa ini adalah : 
Jika Profitability Index (PI) > 1 : 
investasi tersebut layak dijalankan 
Jika Profitability Index (PI)< 1 : 
investasi tersebut tidak layak 
dijalankan  

 
PEMBAHASAN HASIL 
PENELITIAN 
Perhitungan Penggantian Aktiva 
Tetap melalui Metode Capital 
Budgeting                                           
1. Payback Period   

tahunx
d

cbaPP 1−
+=  

tahunx1
4797.794.602.

.536)35.906.954 - 0.000(16.413.95
4 +=  

tahunx1
4797.794.602.

(-1,95)4 +=  

50,24 −=  
bulantahun615,1 ==  

 
Dengan demikian jangka waktu 
pengembalian untuk investasi aktiva 
tetap ini adalah selama 1 tahun 5 bulan 
yang berarti lebih cepat dari yang 
disyaratkan PO Harapan Jaya selama 5 
tahun 

2. Net Present Value 
Net Present Value adalah perbedaan 
antara nilai sekarang dari benefit dan 
investasi yang diperlukan. Dengan 
perkiraan tingkat suku bunga sebesar 
20% diperoleh hasil penghitungan nilai 
NPV sebesar Rp.  7.794.602.479,00. 
Nilai NPV yang positif membuat 
Investasi ini diterima. Hasil 
penghitungan dengan analisa Net 
Present Value  dapat dilihat pada tabel 
4.19 
 
 
 
 

Tabel 4. 19 
PO. Harapan Jaya Tulungagung 

Penghitungan NPV 

Investasi Awal  Rp   
16.413.950.000,00 

 Aliran Kas Aliran Kas 
Kumulatif 

Aliran kas tahun 
2013 7.649.627.827 7.649.627.827 

Aliran kas tahun 
2014 8.534.368.365 16.183.996.192 

Aliran kas tahun 
2015 9.419.108.903 25.603.105.095 

Aliran kas tahun 
2016 10.303.849.441 35.906.954.536 

Aliran kas tahun 
2017 7.794.602.479 43.701.557.015 

Tingkat suku 
bunga  20,00% 

 N P V   Rp        
7.794.602.479,00  

 
3. Internal Rate Of Return 
Penghitungan dengan metode Internal  
Rate Of Return adalah penghitungan 
tingkat pengembalian (rate of return) 
atau tingkat diskonto yang membuat 
NPV sama dengan nol. Hasil 
penghitungan dengan analisa Internal 
Rate Of Return (IRR) dapat dilihat 
pada tabel 4.20 
 

Tabel 4.20 
PO Harapan Jaya Tulungagung 

Penghitungan IRR 
Investasi 

awal  Rp 
(16.413.950.000,00) 

 Aliran Kas Aliran Kas 
Kumulatif 

Aliran kas 
tahun 2013 7.649.627.827 7.649.627.827 

Aliran kas 
tahun 2014 8.534.368.365 16.183.996.192 

Aliran kas 
tahun 2015 9.419.108.903 25.603.105.095 

Aliran kas 
tahun 2016 10.303.849.441 35.906.954.536 

Aliran kas 
tahun 2017 7.794.602.479 43.701.557.015 

   
IRR  
Diisyaratkan  20,00% 

IRR 
Sesungguhnya  43,35% 
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Nilai IRR sebesar 43,35 % yang lebih 
besar daripada IRR yang disyaratkan 
PO Harapan Jaya Tulungagung  
sebesar 20% membuat rencana 
investasi ini layak untuk dilanjutkan. 
 
4. Profitability Index (PI) 
Analisa ini menghitung tingkat 
keuntungan yang diperoleh perusahaan 
dalam melaksanakan sebuah kegiatan 
investasi. Hasil analisa dengan metode 
Profitability Index adalah sebagai 
berikut : 

tasiNilaiInves
nKasMasukNilaiAliraPI =  

.000,0016.413.950
.01543.701.557

=  

66,2=  
 
Nilai Profitability index sebesar 2,6 
yang berarti PI > 1 membuat rencana 
investasi ini layak untuk dilanjutkan. 

 
Membandingkan Rencana 
Kelayakan Investasi Penggantian 
Aktiva Tetap yang Dilakukan 
Perusahaan dangan Rencana 
Kelayakan Investasi menggunakan 
Metode Capital Budgeting 

Penghitungan yang dilakukan oleh 
PO Harapan Jaya berkaitan dengan 
rencana kelayakan investasi berbeda 
dengan metode Capital Budgetting. 
Metode perkiraan aliran kas yang 
dilakukan oleh PO Harapan Jaya 
menggunakan sistem rata-rata dari hasil 
pendapatan di tahun 2012. Dimana 
pada Tahun 2012 diperoleh pendapatan 
sebesarRp. 13.386.696.291,00 dari 
pengoperasian 40 unit bus AC. Dari 
hasil ini diperoleh pendapatan per bus 
sebesar Rp. 334.667.407,30 per tahun, 
sehingga untuk 23 bus yang akan dibeli 
diperkirakan mendapatkan pendapatan 
sebesar Rp. 7.697.350.367,00 per tahun 

dan biaya operasional per tahun sebesar 
Rp. 9.042.334.125,00 maka diperoleh 
perkiraan aliran kas sebagai berikut : 
 

Tabel 4.21 
PO Harapan Jaya Tulungagung 

Perkiraan Aliran Kas 
No Uraian Aliran Kas Aliran Kas 

Kumulatif 

1 Aliran Kas 
Tahun ke-0 16.413.950.000   

2 Aliran Kas 
Tahun 2013 -1.344.983.758 -1.344.983.758 

3 Aliran Kas 
Tahun 2014 -1.344.983.758 -2.689.967.516 

4 Aliran Kas 
Tahun 2015 -1.344.983.758 -4.034.951.274 

5 Aliran Kas 
Tahun 2016 -1.344.983.758 -5.379.935.032 

6 Aliran Kas 
Tahun 2017 -1.344.983.758 -6.724.918.790 

  Sisa Investasi 23.138.868.790 
 
Menganalisa Hasil Perbandingan 

Perhitungan rencana kelayakan 
investasi antara metode Capital 
Budgeting dengan metode tradisional 
yang biasa dipakai oleh PO Harapan 
Jaya terjadi beberapa perbedaan, 
meskipun dari dua metode ini 
menghasilkan keputusan bahwa 
investasi layak untuk dilanjutkan. 
Adapun perbedaaan dari dua metode 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Jangka waktu pengembalian 
 Pada metode Payback Period jangka 

waktu pengembalian investasi 
adalah 1 tahun 5 bulan, lebih cepat 
dari perkiraan perusahaan selama 5 
tahun 

2. Perhitungan ramalan pendapatan 
 Pada metode yang dipakai oleh PO 

Harapan Jaya perusahaan perkiraan 
pendapatan yang diperoleh hanya 
menggunakan metode rata-rata dari 
pendapatan tahun terakhir, berbeda 
dengan metode Capital Budgeting 
dimana perkiraan pendapatan 
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dianalisa dengan metode least 
square dengan menghitung 
pendapatan dari 3 tahun sebelumnya 
yaitu tahun 2010-2012.  

3. Tidak dilakukan perhitungan Net 
Present Value oleh PO Harapan 
Jaya 

 Pada metode yang dipergunakan 
oleh PO Harapan Jaya tidak 
dilakukan perhitungan nilai 
sekarang dari investasi seperti yang 
dilakukan metode Capital Budgeting 
melalui Internal Rate of Return dan 
Net Prsent Value. Hal ini membuat 
perhitungan yang dilakukan oleh PO 
Harapan Jaya tidak 
memperhitungkan dampak suku 
bunga yang terjadi di masyarakat. 

4. Tidak diketahuinya Indeks 
Keuntungan 

 Pada metode Capital Budgeting 
terdapat penghitungan Profitability 
Index yang menghitung tingkat atau 
indeks keuntungan suatu investasi. 
Hal ini tidak dilakukan oleh PO 
Harapan Jaya sehingga tingkat 
keuntungan dari suatu investasi 
tidak diketahui. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Persaingan yang dihadapi di dunia 

transportasi bus ekonomi sangat 
ketat sehingga kebutuhan akan 
pelayanan yang optimal mutlak 
diperlukan 

2.  Berdasarkan analisa Payback Period 
jangka waktu pengembalian 
investasi penggantian aktiva tetap 
yang akan dilakukan oleh PO 
Harapan Jaya Tulungagung layak 
dilanjutkan, dan dari hasil analisa 
perhitungan  perusahaan yang 
jangka waktu pengembalian adalah 
selama 5 tahun. 

3.  Dari hasil penghitungan NPV, nilai 
NPV yang positif membuat rencana 
penggantian aktiva tetap yang akan 
dilakukan oleh PO Harapan Jaya 
Tulungagung dapat diterima. Nilai 
NPV yang didapatkan dari rencana 
investasi ini adalah  Rp. 
7.794.602.479,00 

4. Pada penghitungan dengan metode 
IRR, nilai IRR melebih dari nilai 
yang disyaratkan sehingga rencana 
investasi layak untuk dilanjutkan. 
Nilai IRR yang didapatkan adalah 
43,35%, lebih tinggi dari nilai IRR 
yang disyaratkan perushaan sebesar 
20 % 

5. Berdasarkan hasil Profitability 
Index, rencana investasi aktiva tetap  
PO Harapan Jaya Tulungagung 
bernilai 2,6 yang berarti rencana 
dapat dilanjutkan karena nilai PI > 1 

6. Pada penghitungan yang dilakukan 
oleh PO Harapan Jaya terdapat 
perbedaan penghitungan ramalan 
pendapatan karena metode yang 
digunakan hanya mencari rata-rata 
pendapatan tiap bus per tahun dari 
data pendapatan tahun terakhir 
Jangka waktu pengembalian 
investasi menurut penghitungan PO 
Harapan Jaya adalah 5 tahun, lebih 
lambat dari hasil penghitungan 
dengan memakai metode Payback 
Period yaitu selama 1 tahun 5 bulan. 

7.  Penghitungan yang dilakukan oleh 
PO Harapan Jaya tidak 
memperhitungkan tingkat suku 
bunga, nilai sekarang investasi dan 
indeks profitabilitas 

 
Saran 
1. Manajemen perlu mengoptimalkan 

seluruh sumber daya yang ada 
jangan sampai manajemen 
terkendala dengan kualitas, 
kuantitas atau kelayakan armada 
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untuk persaingan yang ada di jasa 
transportasi 

2. Manajemen sebaiknya 
menggunakan metode capital 
budgeting dalam menyusun setiap 

rencana penggantian atau investasi 
aktiva tetap agar diperoleh data yang 
lebih akurat sebagai acuan untuk 
mengambil keputusan. 
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