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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif 

dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh profit 

semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Terdapat tiga keputusan penting yang perlu diperhatikan dalam 

menjalankan tujuan perusahaan mengenai memperoleh dan mengalokasikan 

dana, yaitu keputusan pembelanjaan, keputusan investasi, dan kebijakan 

tentang pemberian deviden.  

Kombinasi dari ketiga keputusan tersebut, keputusan investasi 

merupakan keputusan yang paling penting dari ketiga keputusan tersebut bagi 

pengelolaan keuangan, karena keputusan investasi berkaitan dengan proses 

perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan 

penggunaan kriteria tertentu dalam memilih aktiva jangka panjang. Semua 

bagian dari perusahaan yaitu produksi, pemasaran dan lain-lain, juga sangat 

terpengaruh oleh keputusan investasi ini. Dengan demikian semua eksekutif 

terlepas dari tanggung jawab utamanya, harus mengetahui bagaimana 

keputusan investasi dilakukan. 

Keputusan investasi harus dinilai dalam hubungannya dengan 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari 

yang disyaratkan oleh pemilik modal. Pengertian nilai disini adalah sebesar 
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nilai sekarang dari aliran kas masuk yang diharapkan atas investasi, setelah 

penentuan aliran kas keluar yang dibutuhkan dalam membuat keputusan 

penganggaran modal dilakukan. Tujuan utama suatu perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, demikian pula tujuan yang 

harus dicapai dalam investasi jangka panjang ini adalah memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham.  Langkah selanjutnya adalah pengevaluasian 

daya tarik dari berbagai proposal investasi yang dipertimbangkan, keputusan 

investasi dapat bersifat menolak atau menerima proposal yang diajukan. 

Ada beberapa alternatif metode-metode yang tersedia dalam 

pemilihan keputusan dan perevaluasian proyek, yaitu Metode Payback Period 

(PBP), Metode Discounted Payback Period (DPBP), Metode Net Present 

Value (NPV), Metode Internal Rate of Return (IRR), Metode Profitability 

Index (PI). Keputusan investasi ini diharapkan memperoleh penerimaan-

penerimaan yang dihasilkan dari investasi tersebut dapat menutup biaya-

biaya yang dikeluarkannya. Penerimaan investasi yang akan diterima berasal 

dari proyeksi keuntungan atas investasi tersebut untuk menganalisis 

keputusan usulan investasi atau proyek investasi apakah suatu usulan 

investasi tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. 

Sehingga bertolak dari masalah tersebut, maka dalam penulisan 

skripsi ini, penulis mengambil judul :”ANALISIS CAPITAL 

BUDGETING DALAM RANGKA EVALUASI KELAYAKAN 

INVESTASI PADA PT X” 
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1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang 

masalah tersebut, inti permasalahan yang ingin dipecahkan dapat dirumuskan 

sebagai berikut:”Apakah investasi yang dilaksanakan di PT X layak untuk 

diterima?”  

1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian 

A. Tujuan penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk membuktikan kelayakan investasi di PT 

X dengan menggunakan metode penilaian investasi. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT X, bagi penulis 

sendiri, dan bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

A. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan investasi yang tepat. 

B. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk melaksanakan investasi. 
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