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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau laba 

yang sebesar-besarnya. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan dapat melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Dalam melakukan 

ekspansi, selain faktor risiko, perusahaan harus memperhitungkan kondisi 

keuangan perusahaan. Perhitungan yang mantap harus dimulai dari penganggaran 

suatu proyek/bisnis (capital budgeting). 

Penganggaran modal (capital budgeting) adalah proses mengevaluasi 

dan memilih investasi jangka panjang sesuai dengan sasaran perusahaan untuk 

memaksimalkan kekayaan perusahaan. Penganggaran modal berfungsi untuk 

mengukur kelayakan suatu investasi, selain itu juga dapat menentukan pilihan 

investasi yang paling optimal diantara beberapa rencana investasi yang layak. 

PD “A” merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

distribusi alat-alat listrik khususnya lampu-lampu dan kabel. Perusahaan ini 

merencanakan untuk melakukan investasi perluasan dengan pendirian cabang 

baru. Dengan menanamkan dananya dalam investasi baru yang dilakukan oleh 

pemilik perusahaan tersebut sehingga dapat menjangkau daerah-daerah baru 

sebagai pasar sasaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penggunaan metode-metode penganggaran modal dalam 

pengambilan keputusan ekspansi usaha dengan topik yang berjudul “Peranan 
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Penganggaran Modal dalam Pengambilan Keputusan Ekspansi Untuk 

Pendirian Cabang Baru”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah penelitian 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Berapa besar investasi awal yang diperlukan untuk mendirikan cabang baru? 

2. Berapa besar estimasi arus kas masuk dan estimasi arus kas keluar? 

3. Apakah rencana ekspansi ini layak menurut metode-metode penganggaran 

modal? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggali data dan informasi yang 

mendukung terjawabnya identifikasi masalah. Sedangkan tujuan penelitian ini 

secara khusus adalah untuk mengetahui  

1. berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mendirikan cabang baru, 

2. berapa besar estimasi arus kas masuk dan estimasi arus kas keluar, dan 

3. penentuan kelayakan ekspansi cabang baru. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari aspek pengembangan ilmu 

dan dapat berguna bagi beberapa pihak, sebagai berikut. 
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1. Dari aspek pengembangan ilmu, diharapkan mampu memberikan 

aplikasi atau penerapan penganggaran modal dalam ilmu manajemen 

keuangan, khusus teori tentang penganggaran modal untuk 

pengambilan keputusan ekspansi pendirian cabang baru. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan yang berguna bagi pihak perusahaan maupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran  

Setiap perusahaan yang ingin bertahan dan sukses harus berusaha agar dapat 

selalu bertahan dan mengembangkan kelangsungan hidup perusahaannya, salah 

satu caranya adalah melakukan investasi. Keputusan investasi yang dilakukan 

perusahaan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ke dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan 

di masa yang akan datang. Salah satu bentuk investasi adalah melakukan 

perluasan (ekspansi) dengan menambah mesin, atau meningkatkan kapasitas 

produksi atau membuka cabang baru untuk produk-produknya. Dalam penelitian 

ini, investasi yang akan dilakukan adalah yang bersifat perluasan usaha yang 

sudah ada. Dengan kata lain, perusahaan ini merencanakan untuk membuka 

cabang baru. 
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Aliran dana (cash flow) yang terjadi di suatu perusahaan merupakan 

aliran keluar masuknya dana (kas) yang ada di perusahaan yang bersangkutan. 

Dana yang masuk kedalam perusahaan merupakan  dana yang berasal dari sumber 

dana perusahaan, baik sumber intern maupun sumber ekstern. Sedangkan dana 

yang keluar dari perusahaan merupakan penggunaan dan yang digunakan untuk 

operasi atau kegiatan perusahaan. Kelebihan dana di perusahaan dapat berakibat 

penggunaan dana yang kurang efisien, sebaliknya kekurangan dana akan 

mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. 

Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan akan menetukan apakah 

suatu investasi layak dilaksanakan oleh perusahaan atau tidak. Pengambilan 

keputusan tersebut mempertimbangkan aliran kas keluar (cash outflow) yang akan 

dikeluarkan perusahaan dan aliran kas masuk (cash inflow) yang akan 

diperolehnya berkaitan dengan investasi yang diambil. 

Investasi awal (initial investment) menjelaskan perkiraan modal yang 

dibutuhkan untuk memulai ekspansi tersebut. Proyeksi pengeluaran setelah 

ekspansi berisi perkiraan biaya-biaya yang harus dikeluarkan di masa yang akan 

dating, misalnya harga pokok penjualan (cost of goods sold). Sedangkan proyeksi 

penerimaan setelah ekspansi berisi perkiraan hasil penerimaan perusahaan yang 

tercermin dari volume penjualan perusahaan dan harga jual, seberapa besar 

peningkatannya, dan tingkat pengembalian (return) investasi itu di masa depan. 

Dengan adanya proyeksi tersebut, kita dapat mengetahui perkiraan arus 

kas di masa depan yang disebut cash flow. Cash flow berisi seberapa besar kas 

yang akan dikeluarkan dan diterima, sehingga akan didapat net cash flow yang 
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pada akhirnya dapat dilakukan penilaian investasi dengan metode-metode 

penganggaran modal. 

Penganggaran modal meliputi semua proses perencanaan pembiayaan 

perusahaan jangka panjang dengan return yang diharapkan lebih dari satu tahun, 

meliputi pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, serta modal kerja, dengan 

tujuan untuk menjaga pertumbuhan penjualan. 

Capital budgeting dalam kondisi ekonomi yang certainty (pasti) relatif 

lebih mudah dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang uncertainty (tidak pasti). 

Capital budgeting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, karena dalam kondisi 

ekonomi yang tidak stabil, apa yang telah direncanakan sekarang yang dianggap 

menguntungkan perusahaan, dalam waktu singkat dapat berubah secara 

mendadak. 

Metode-metode penganggaran modal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Payback Period/Cash Payback (PP). 

2. Net Present Value (NPV). 

3. Interest Rate of  Return (IRR). 

4. Profitability Index (PI). 

Dengan melihat hasil penilaian investasi yang dilakukan dengan 

menggunakan kelima metode tersebut yang saling melengkapi, maka dapat 

diputuskan kelayakan investasi proyek tersebut. 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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