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Terdapat 4 (empat) metode penilaian usul-usul investasi yaitu: 

1. Payback Period 

2. Net Present Value 

3. Profitability Index 

4. Internal Rate of Return 

METODE PENILAIAN USULAN INVESTASI 

Payback Period= 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦 𝑥 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑  

Dimana: 

Outlay = Jumlah uang yang dikeluarkan atau investasi  

Proceed = Jumlah uang yang ditenima 

NPV=   𝐶𝐹(1+𝑖)𝑛 − 𝐼𝑜𝑛𝑖  

Dimana: 

CF = Cashf low = Proceeds = jumlah uang yang diterima 

 i   = Tingkat Bunga 

n  = Periode Waktu 

Io = Nilai lnvestasi awal ( tahun 0) 
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𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  𝑃𝑉 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑𝑠𝑃𝑉 𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦𝑠  

Dimana: 

PV = Present Value 

Outlay = Jumlah uang yang dikeluarkan atau investasi  

Proceeds = Jumlah uang yang diterima 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑃1− 𝐶1𝑥 𝑃2− 𝑃1𝐶2 − 𝐶1 

Dimana: 

P1 = nilai persentasi (i) yang menghasilkan NPV positif  

P2 = nilai persentasi (i) yang menghasilkan NPV negatif  

C1 = NPV positif 

C2 = NPV negatif 
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MODAL KERJA NORMAL 

MODAL 

KERJA 

MUSIMAN 

MODAL 

KERJA 

SIKLIS 

MODAL 

KERJA 
DARURAT 

4 



5 deden08m.com 

Kebijakan Modal Kerja 
• Kebijakan Konservatif 

 Kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja 
yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang 
dibandingkan sumber dana jangka pendek.  

• Kebijakan moderat 

 Perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka 
waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran 
aktiva tersebut. Artinya aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva 
tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber 
dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal 
kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. 

• Kebijakan Agresif 

 Dalam kebijakan agresif perusahaan mendanai asetnya dengan 
sumber dana jangka pendek.  Pada pendekatan ini perusahaan 
berani menanggung risiko yang cukup besar. 
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MANAJEMEN KAS 

 Saldo kas terlalu banyak  ada masalah 
produktivitas 

 Saldo kas terlalu sedikit  ada masalah likuiditas 
 Apabila kas terlalu banyak  perusahaan 

melakukan investasi surat berharga jangka 
pendek 

 Apabila saldo kas terlalu sedikit  perusahaan 
menjual investasi surat berharga jangka pendek 
yang sudah dimiliki 

 Perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang 
optimal 
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Manajemen Piutang 
1. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang 

Rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun 
berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan 
persyarakatan pembayaran yang ditawarkan perusahan dan 
kebiasaan pelanggan membayar bunganya. 

2. Pengendalian piutang 

Untuk pengendalian piutang secara ketat perlu dilaksanakan: 
penyaringan langganan, penentuan risiko, penentuan potongan, 
pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit 
dan penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi para 
penugak. 

3. Penggunaan rasio 

 Hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul 

 Hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan 
piutang 

 Bandingkan rasio2 di atas dengan : tahun sebelumnya, anggaran, 
maupun kelompok industrinya. 
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MANAJEMEN PERSEDIAAN  

• Persediaan membentuk hubungan antara 
produksi dan penjualan produk 

 

• Persediaan dikelompokan: 

1. Bahan baku 

2. Barang dalam proses 

3. Barang jadi 

 


