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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar yang 

memiliki banyak suku, oleh karena itu Negara Indonesia 

memiliki keberagaman budaya serta kesenian yang 

mempunyai ciri khas masing-masing disuatu daerah. 

Salah satu kesenian yang terkenal dari Indonesia adalah 

batik. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa 

Jawa, yaitu ambhatik dari kata amba yang berarti lebas, 

luas, kain, dan titik yang berarti titik 

atau matik. Kemudian batik dikenal luas oleh masyarakat 

yang berkembang dari kata tersebut. Menurut Nian 

(1990), Batik sebagai salah satu wujud kebudayaan, 

merupakan keseluruhan teknik, teknologi serta 

pengembangan motif budaya yang terkait didalamnya. 

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah 

diakui oleh UNESCO sejak 2009. Bahkan UNESCO telah 

mengukuhkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan 

untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi. Jenis dan corak 
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batik yang ada di Indonesia sangat beragam dan 

memiliki ciri khas, serta corak sesuai dengan daerah 

produksinya masing-masing. Hal ini lah yang 

menyebabkan dan mendorong banyak pelaku UMKM 

mulai menekuni dan memproduksi batik sebagai usaha 

industri ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan 

sebuah konsep dengan pengetahuan dan kreativitas 

sebagai asset atau dasar utama untuk menggerakkan 

bisnis dan ekonomi secara garis besar. Untuk pelaku 

UMKM, ekonomi kreatif berfokus terhadap kreativitas 

para pelaku UMKM. Motivasi yang tinggi berpengaruh 

pula tehadap inovasi produk, sesuai dengan tujuan 

ekonomi kreatif dapat memberikan nilai lebih terhadap 

suatu produk yang dihasilkan (Zuliyati dkk., 2014). 

Industri batik merupakan salah satu bentuk 

ekonomi kreatif yang saat ini banyak diminati para 

pelaku UMKM dan mengalami perkembangan. Di 

Indonesia terdapat beberapa wilayah yang menjadi 

sentral industri batik terbesar, salah satunya Batik Lasem. 

Nama lasem diambil dari salah satu daerah yang terletak 
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di pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Rembang, Jawa 

Tengah. Batik Lasem merupakan salah satu jenis batik 

pesisir yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat 

pengaruh dari budaya cina. Salah satu karakteristik dari 

Batik Lasem adalah adanya perpaduan budaya antara 

motif tradisional dan Tiongkok. Hal itu tidaklah 

mengherankan jika ditilik dari sejarah bagaimana pada 

awalnya pembatik di Lasem kebanyakan dari keturunan 

Tionghoa. Sampai akhirnya banyak juga masyarakat lokal 

yang mendalami seni membatik di Lasem. Motif Batik 

Lasem sendiri merupakan gabungan dari corak budaya 

Cina dan Jawa Tengah (Musman dan Ambar, 2011) . Hal 

itu bisa dilihat dari berbagai motif, seperti motif 

ornamen-ornamen Tiongkok, motif naga, dan juga motif 

burung hong. Selain itu, kamu juga bisa menemui motif 

Batik Lasem berupa gambar bunga yang berserakan. 

Motif ini disebut motif sekar jagad. Ada pula motif 

latohan, yaitu batik dengan gambar buah tanaman yang 

hidup di tepi laut. Batik Lasem juga memiliki satu motif 

yang sangat unik, yaitu motif watu pecah. Motif tersebut 
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terinspirasi dari pembangunan Jalan Anyer-Panarukan 

dimana masyarakat diminta untuk memecah batu 

menjadi berukuran kecil seperti kerikil. Batik Lasem tidak 

mengenal warna sogan pada batiknya.Pada Batik Lasem 

ciri khas warnanya adalah warna merah darah ayam atau 

dalam bahasa Jawa diartikan abang getih pithik. Warna 

merah ini dihasilkan dari pewarna alami. Akar pohon 

mengkudu atau pace yang menghasilkan warna merah 

terang pada Batik Lasem. 

Batik Lasem sudah mulai merambah dunia fashion 

modern dan tidak kalah saing dengan jenis batik dari 

daerah lain. Dengan hal ini pula perlu diimbangi dengan 

peningkatan kualitas dan kuantitas batik, perluasan 

wilayah pasar dan serta terus melakukan inovasi pada 

Batik Lasem. Peningkatan potensi tersebut tentu saja 

memerlukan dukungan modal usaha yang tidak sedikit 

pula. Pembiayaan tambahan untuk modal usaha bisa 

didapatkan dari pinjaman bank, namun banyak pelaku 

usaha Batik Lasem belum mempunyai informasi yang 

cukup dan memadai mengenai analisis kelayakan 
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finansial sebuah usaha. Selain belum tersedianya 

informasi, juga minimnya kapasitas sumber daya 

manusia dalam menganalisis kelayakan finansial. 

Kebanyakan pelaku usaha Batik Lasem mendapatkan 

hasil analisis kelayakan finansial usahanya dari pihak 

perbankan, padahal pemiliklah yang seharusnya 

mengetahui dan memahami dengan benar seberapa 

besar nilai potensi investasi usahanya agar dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan penambahan modal 

usaha. Untuk itu, dibutuhkan sebuah system pendukung 

analisis finansial yang diringkas secara sederhana dan 

mampu dipahami oleh kalangan umum terutama pemilik 

usaha UMKM Batik Lasem. Sehingga dengan adanya 

bantuan dari system tersebuat dapat membantu para 

pemilik UMKM agar lebih tahu bagaimana keadaan 

usahanya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengambilan kredit modal kepada pihak bank. 
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BAB II 

BATIK LASEM SUMBER REJEKI 

 

Batik Lasem memiliki ciri khas corak pesisir, salah 

satu karakteristik dari Batik Lasem adalah adanya 

perpaduan budaya antara motif tradisional dan 

Tiongkok. Di daerah Lasem sendiri terdapat Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) Sarwo Endah yang merupakan 

salah satu kelompok usaha batik diwilayah Lasem yang 

sampai sekarang masih aktif dalam menekuni usaha 

batik. KUB Sarwo Endah merupakan gabungan dari 

beberapa pengusaha batik dan sudah memiliki galeri 

sebagai tempat pemasaran produk dari anggota KUB 

Sarwo Endah. Salah satu anggota KUB Sarwo Endah yang 

akan dibahas adalah Batik Lasem Sumber Rejeki. Batik 

Lasem Sumber Rejeki juga memamerkan hasil produknya 

di galeri KUB Sarwo Endah. Jenis batik yang dihasilkan 

Batik Lasem Sumber Rejeki sangatlah beragam, semakin 

bagus kain yang digunakan dan semakin banyak warna 

yang terdapat dalam batik tersebut maka semakin mahal 
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pula harga yang ditawarkan. Kebanyakan Batik Lasem 

merupakan batik tulis yang seluruh proses 

pembuatannya dengan tangan. Karena itu waktu 

pembuatannya pun tidak singkat. Butuh waktu berbulan-

bulan untuk menghasilkan satu kain batik berkualitas 

tinggi. Tidak mengerankan jika kemudian harga yang 

dibanderol untuk batik ini pun cukup tinngi, apalagi jika 

tingkat kerumitan motifnya tinggi. Harga Batik Lasem 

mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Meski 

ada yang harganya selangit, tapi Batik Lasem tetap 

diburu kolektor dan dicari oleh kelas menengah atas. 

Untuk mempertahankan kualitas dan 

mengembangkan usahanya, tentu saja Batik Lasem 

Sumber Rejeki membutuhkan modal yang tidak sedikit. 

Batik Lasem Sumber Rejeki memerlukan tambahan 

modal dari luar, salah satunya mengambil pinjaman dari 

bank atau kredit lainnya. Tetapi sebelum mengambil 

kredit, Batik Lasem Sumber Rejeki perlu membuat 

laporan keuangan sebagai acuan awal agar pengajuan 

kredit tersebut dipertimbangkan dan dapat disetujui 
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oleh pihak bank. Dalam hal ini, pelaku UMKM 

menggunakan system pendukung analisis finansial yang 

diringkas secara sederhana dan mampu dipahami oleh 

kalangan umum terutama pemilik usaha UMKM Batik 

Lasem. System tersebut dapat diakses dengan alamat 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

Sehingga dengan adanya bantuan dari system tersebut 

dapat membantu para pemilik UMKM agar lebih tahu 

bagaimana keadaan usahanya dan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam pengambilan kredit modal kepada 

pihak bank. 

Dalam melihat kelayakan finansial Batik Lasem, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Asumsi 

2. Biaya Investasi 

3. Biaya Operasional 

4. Sumber Dana 

5. Rugi Laba 

6. Arus Kas 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Dari beberapa hal diatas mempunyai ada beberapa 

poin yang terdapat didalamnya. Setiap usaha 

mempunyai poin yang berbeda tergantung dari jenis 

usaha yang dijalankan dan apa saja yang dibutuhkan 

untuk usaha tersebut. Dalam buku ini yang akan kita 

bahas adalah Batik Lasem, berikut adalah penjabaran dari 

kelayakan finansial Batik Lasem. 

ASUMSI 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat asumsi dari 

kelayakan finansial Batik Lasem. Asumsi adalah 

Parameter pokok untuk perhitungan biaya dan 

penerimaan usaha, laba rugi, dan kelayakan usaha. 

Gambar 2.1.1. Asumsi 

 Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Periode proyek dibikin 5 tahun, jumlah hari kerja per 

Bulan 26 hari dengan asumsi hari minggu libur. Sebulan 

ada 30 hari dikurangi 4 kali hari minggu. Jumlah bulan 

kerja per Tahun12, karena satu tahun ada dua belas 

bulan. Setelah itu ada beberapa hal yang berkaitan 

dengan tenaga kerja dan upah tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

Dalam pemberian upah tenaga kerja, ada 

beberapa poin yang dibedakan sesuai dengan pekerjaan 

yang ada dalam usaha batik tersebut. Yang pertama 

adalah upah untuk memotong kain, untuk sekali potong, 

tenaga kerja diberikan upah 500 Rupiah, yang kedua 

untuk sekali membatik kain, tenaga kerja/karyawan 

diberikan upah 25.000 Rupiah. Untuk nembok 

Gambar 2.1.2. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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tergantung berapa kali karyawan melakukan nembok, 

untuk sekali nembok diberikan upah 5.000 Rupiah, jadi 

tinggal dilihat sebulan ada berapa kali karyawan 

melakukan nembok dan dikalikan upah per 1 kali 

nembok. 

 

 

 

 

 

Selain memotong kain, membatik kain, dan 

nembok, karyawan juga melakukan pemberian warna. 

Upah sekali pemberian warna adalah 4.000 rupiah, 

dikalikan berapa kali karyawan tersebut memberikan 

warna dalam sebulan. Kemudian ada yang bertugas 

nglorot, pemberian upahnya juga tergantung seberapa 

banyak karyawan tersebut melakukan nglorot, upah per 

nglorot adalah 500 Rupiah. 

Gambar 2.1.3. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Selain upah tenaga kerja, kita juga harus 

mengasumsikan berapa banyak tenaga kerja yang ada, 

perhitungan tenaga kerja gunanya untu mengetahui, 

berapa banyak upah yang harus kita keluarkan tiap 

bulan. Tenaga kerja yang ada dalam sebuah usaha harus 

dibedakan agar kita sebagai pemilik usaha tidak bingung 

ketika mau membayar upah, pengelompokan tersebut 

juga untuk meminimalisir adanya kesalahan ketika kita 

mau membayar upah. Di dalam usaha Batik Lasem, 

tenaga kerja dibedakan menjadi 5 poin. 5 poin tersebut 

tidak harus sama, itu cuma sebagai acuan, karna tiap 

usaha memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang pertama 

adalah bagian memotong kain diasumsikan 150 orang, 

kedua bagian membatik kain 150 orang, ketiga bagian 

Gambar 2.1.4. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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nembok, masing-masing 50 orang setiap kali nembok. 

Nembok adalah kegiatan menutupi bagian - bagian yang 

tidak terkena warna dasar, misalnya warna biru dengan 

menggunakan malam. Bagian tersebut ditutup dengan 

malam yang tebal agar seolah - olah seperti tembok. 

 

 

 

 

 

Poin yang ke empat adalah tenaga kerja bagian 

memberi warna, diasumsikan 50 orang setiap kali 

memberi warna, dan yang terakhir bagian nglorot 

diasumsikan 50 orang setiap kali nglorot. Nglorot adalah 

tahap akhir dalam proses pembuatan satu lembar kain 

batik. Baik itu batik tulis maupun batik cap yang 

menggunakan malam. Pada proses ini, pembatik 

melepaskan seluruh malam dengan cara memasukkan 

Gambar 2.1.5. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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kain ke dalam air yang mendidih, kemudia kain diangkat, 

dan dibilas dengan air bersih diangin-anginkan hingga 

kering. 

 

 

 

 

Asumsi ke tujuh yang dibutuhkan dalam usaha 

Batik Lasem adalah membedakan jenis produksi, dan 

berapa banyak produksi yang dihasilkan. Dalam Batik 

Lasem Sumber Rejeki ada Sembilan jenis produksi, yaitu 

Batik 1 warna bunga memproduksi 20 pcs, Batik 1 warna 

sekar jagad memproduksi 20 pcs, Batik 1 warna alam 

kombinasi khas Lasem Parinan memproduksi 10 pcs, 

Batik 2 warna aseman dan sekar jagad memproduksi 10 

pcs, Batik 2 warna gunung ringgit memproduksi 20 pcs, 

Batik 2 warna alam parang lasem isian sekar jagad 

memproduksi 10 pcs, Batik 3 warna alam kombinasi khas 

Gambar 2.1.6. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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lasem sekar jagad memproduksi 20 pcs, Batik 3 warna 

sekar jagad kombinasi krecak memproduksi 20 pcs, dan 

yang terakhir Batik 3 warna lung lungan sekar jagad 

bunga khas lasem memproduksi sebanyak 10 pcs. 

 

 

 

 

Jumlah presentase penjualan dan kapasitas 

produksi harus diasumsikan, gunanya untuk mengetahui 

berapa banyak laba yang nantinya akan dihasilkan setiap 

tahunnya. Dalam Batik Lasem Sumber Rejeki asumsi 

tahun 1 jumlah presentase penjualan dan kapasitas 

produksi adalah 70%, tahun ke 2 jumlah presentase 

penjualan dan kapasitas produksi adalah 80%, tahun ke 

3 jumlah presentase penjualan dan kapasitas produksi 

adalah 85%, tahun ke 4 jumlah presentase penjualan dan 

kapasitas produksi adalah 95%, tahun ke 5 jumlah 

Gambar 2.1.7. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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presentase penjualan dan kapasitas produksi adalah 

100%. Selain untuk mengetahui laba yang dihasilkan, 

jumlah presentase penjualan dan kapasitas produksi juga 

dapat digunakan untu melihat bagaimana 

perkembangan usaha dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

Asumsi yang ke sembilan adalah kebutuhan 

bahan baku yang perlu diperhitungkan. Perhitungan 

kebutuhan bahan baku sangat perlu dicermati ekstra 

karena berpengaruh langsung terhadap jumlah total 

biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan bahan baku 

terbagi menjadi tiga, yaitu bahan baku, bahan pembantu 

total, dan bahan pengemas. Pada Batik Lasem Sumber 

Gambar 2.1.8. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Rejeki bahan baku terdiri dari katun prima dan katun 

primisma halus. Jumlah yang dibutukan untuk katun 

prima adalah 120 pcs dan katun primisma halus adalah 

30 pcs. Untuk bahan pembantu total dalam Batik Lasem 

Sumber Rejeki ada 8 poin yang dibutuhkan, poin 

tersebut adalah yang dibutuhkan dalam usaha Batik 

Lasem Sumber Rejeki, yang pertama Lilin Tembok, kedua 

Pewarna, ketiga Soda Ash, keempat Bahan Bakar Kayu, 

ke lima Minyak Tanah, ke enam Kertas Pola, ke tujuh ATK 

dan yang terakhir adalah Garam Diazonium. Bahan 

pembantu total merupakan bahan penunjang 

pembuatan batik. Dari tabel diatas kita dapat melihat 

berapa saja bahan pembantu total yang dibutuhkan 

Batik Lasem. 

 

 

 

 Gambar 2.1.9. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Sedangkan yang termasuk bahan pengemas 

adalah total keperluan apa saja yang digunakan untuk 

membungkus hasil batik yang diproduksi. Untuk tabel 

selanjutnya, berisi tentang harga dari setiap produk yang 

dihasilkan Batik Lasem Sumber Rejeki. 

 

 

Harga produk diatas adalah harga setiap produk 

yang dijual dalam Batik Lasem Sumber Rejeki, tentu saja 

setiap usaha dan setiap penjual usaha mempunya harga 

yang berbeda-beda. Kita dapat mengisi sesuai dengan 

harga masing-masing produk yang kita jual. 

 

 

 

 

Gambar 2.1.10. Asumsi 

Gambar 2.1.11. Asumsi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Asumsi selanjutnya yang perlu dalam usaha Batik 

Lasem adalah mencatat suku bunga pertahun, berapa 

proporsi kredit modal investasi yang dibedakan menjadi 

dua yaitu kredit 70% dan modal sendiri sebanyak 30%, 

proporsi kredit modal kerja juga dibedakan menjadi dua 

yaitu kredit 70% dan modal sendiri 30%, dan jangka 

waktu kredit diasumsikan 5 tahun. 

Point-point pada asumsi ini akan berpengaruh 

dan digunakan dalam perhitungan lanjutan untuk 

menentukan apakah perlu atau tidak mengambil 

pinjaman untuk keberlanjutan usaha. Perlu diingat 

kembali setiap usaha memiliki point yang berbeda 

tergantung dari kebutuhan usaha tersebut. Point diatas 

adalah gambaran yang dibutuhkan oleh Batik Lasem 

Sumber Rejeki, karena disini fokus kita dalah Batik Lasem 

Sumber Rejeki. 
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BIAYA INVESTASI 

 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat apa saja biaya 

investasi yang harus dikeluarkan Batik Lasem mulai dari 

berapa volume, keterangan satuan, harga satuan, nilai 

keseluruhan setelah dikalikan volume, umur ekonomis 

tiap asset, penyusutan dan berapa nilai sisanya, yang 

pertama masalah perizinan, kedua tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

 

 

 

 

Gambar 12 Biaya Investasi Gambar 2.2.1. Biaya Investasi 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/investasi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Selain masalah perizinan, tanah dan bangunan 

tempat usaha, mesin juga merupakan salah satu poin 

biaya investasi dalam usaha Batik Lasem. Mesin sendiri 

dibedakan menjadi 13 sesuai dengan kebutuhan Batik 

Lasem. Perhitungan dari setiap mesin dibedakan agar 

pelaku UMKM mengetahui berapa volume, keterangan 

satuan, harga satuan, nilai keseluruhan setelah dikalikan 

volume, umur ekonomis tiap aset, penyusutan dan 

berapa nilai sisa dari setiap mesin, sehingga berapa 

jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya investasi jelas. 

 

 

Gambar 13 Biaya Investasi Gambar 2.2.2. Biaya Investasi 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/investasi.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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BIAYA OPERASIONAL 

 

 

 

 

Biaya operasional terdiri atas biaya variabel dan 

biaya tetap. Biaya operasional yang harus dikeluarkan 

untuk setiap usaha jelas berbeda, tabel diatas adalah 

biaya operasional yang dibutuhkan Batik Lasem. Untuk 

biaya variabel dalam Batik Lasem ada beberapa poin 

yang dibutuhkan, yang pertama pengeluaran untuk 

membeli bahan baku yang terdiri dari katun prima dan 

katun primisia halus. 

 

 

 

Gambar 14 Biaya Operasional Gambar 2.3.1. Biaya Operasional 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/biaya_operasional.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Yang kedua adalah bahan pembantu total yang 

terdiri dari Lilin Tembok, Pewarna, Soda Ash, Bahan Bakar 

Kayu, Minyak Tanah, Kertas Pola + karbon, ATK dan yang 

terakhir adalah Garam Diazonium. 

 

 

Yang ketiga adalah bahan pengemas. Bahas 

pengemas yang dibutuhkan Batik Lasem adalah Plastik 

dan Goodie Bag. Dari tabel diatas kita dapat mengetahui 

biaya variabel apa saja yang dikeluarkan, berapa banyak 

Gambar 16 Biaya Operasional 

Gambar 15 Biaya Operasional Gambar 2.3.2. Biaya Operasional 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/biaya_operasional.php 

Gambar 2.3.3. Biaya Operasional 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/biaya_operasional.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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jumlah per bulannya, harga satuan, nilai per siklus dan 

jumlah nilai per tahun yang harus dikeluarkan Batik 

Lasem. 

 

 

 

 

 

Biaya operasional yang kedua yang dibutuhkan 

oleh Batik Lasem yaitu biaya tetap. Ada beberapa poin 

yang dibutuhkan Batik Lasem dalam biaya tetap, yaitu 

biaya tenaga kerja yang terdiri dari bagian memotong 

kain dan membatik kain, nembok, memberi pewarna. 

 

 

 

Gambar 17 Biaya Operasional Gambar 2.3.4. Biaya Operasional 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/biaya_operasional.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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Selain biaya tenaga kerja, nembok, dan memberi 

pewarna, biaya tetap yang lain adalah nglorot, BOP dan 

biaya pemasaran. Biaya-biaya tersebut adalah biaya 

tetap yang dikeluarkan oleh Batik Lasem. Dari tabel 

diatas kita dapat melihat satu per satu rincian dari biaya 

tetap tersebut. Berapa banyak tenaga kerja, berapa 

banyak tenaga kerja bagian nembok, memberi pewarna, 

dan nglorot dan gaji yang harus dibayarkan dari 

pekerjaan tersebut, serta berapa BOP dan pengeluaran 

untuk biaya pemasaran. Sehingga pelaku UMKM dapat 

Gambar 18 Biaya Operasional Gambar 2.3.5. Biaya Operasional 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/biaya_operasional.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/asumsi.php
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mengetahui berapa jumlah biaya perasional yang harus 

dikeluarkan. 

SUMBER DANA 

 

 

 

 

 

Pada tabel sumber dana, kita dapat melihat 

terdapat beberapa poin yang dibutuhkan untuk pelaku 

UMKM khususnya Batik Lasem. Yang pertama sumber 

dana investasi, nah disitu ada sumber dana investasi 

yang terdiri dari perizinan, tanah & bangunan tempat 

usaha, serta mesin. Untuk perizinan, ada berapa 

perizinan dalam usaha yang akan kita jalankan, dalam hal 

ini sebagai contoh Batik Lasem mempunyai 3 jenis 

perizinan. Berapa jumlah investasi tanah & bangunan 

Gambar 19 Sumber Dana Gambar 2.4.1. Sumber Dana 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/sumber_dana.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/sumber_dana.php


 

 Sistem Interaktif Kelayakan Finansial  Batik Tulis Lasem     |         28 
 

tempat usaha, serta mesin dan rinciannya. Dengan 

adanya aplikasi tersebut pelaku UMKM bisa mengetahui 

secara rinci dan menghitung dengan mudah apa saja dan 

kemana saja uang yang akan kita investasikan kedalam 

usaha tersebut. 

Sumber dana investasi ada yang dari kredit dan 

modal sendiri, dari contoh tabel diatas kita dapat melihat 

70% berasal dari kredit dan 30% dari modal sendiri. 

Setiap usaha memiliki presentase yang berbeda 

tergantung dari pemilik usaha tersebut mempunyai 

kecukupan modal. 

 

 

 

 

Sumber dana yang kedua adalah sumber dana 

modal kerja. Sumber dana modal kerja terdiri dari biaya 

tetap, biaya variabel, total biaya produksi, modal kerja 3 

Gambar 20 Sumber Dana 
Gambar 2.4.2. Sumber Dana 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/sumber_dana.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/sumber_dana.php
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bulan, ada juga sumber dana modal kerja dari kredit dan 

modal sendiri. jumlah sumber dana dan presentase 

tergantung dari masing-masing usaha yang dijalankan. 

LABA RUGI 

 

 

 

 

 

Laba rugi juga termasuk salah satu hal penting 

untuk menentuka kelayakan finansial suatu usaha. Laba 

rugi terdiri atas jumlah penerimaan dan total 

pengeluaran. Pada tabel diatas adalah laba rugi selama 5 

tahun pada Batik Lasem. 

 

  Gambar 22 Laba Rugi 

Gambar 21 Laba Rugi 
Gambar 2.5.1. Laba Rugi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php 

Gambar 2.5.2. Laba Rugi 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php
http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php
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Selain itu ada laba rugi sebelum pajak, berapa 

persen pajak yang harus dibayar, dan laba setelah 

dikurangi pajak. 

 

  

 

Kemudian ada berapa persen profit on sales dan 

jumlah BEP dan BEP per unitnya. Jumlah dan komponen 

tersebut berbeda antar bisnis/usaha satu dengan usaha 

yang lainnya. Tabel diatas adalah laba rugi pada Batik 

Lasem. Manfaat laba rugi yaitu dapat menjadi bahan 

evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi 

setiap pelaku UMKM dapat melihat peningkatan 

pendapatan atau kerugian yang didapat oleh 

Gambar 23 Laba Rugi 
Gambar 2.5.3. Laba Rugi 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/rugi_laba.php
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perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, selanjutnya 

para pelaku UMKM dapat meminimalkan risiko kerugian. 

Misalnya, perusahaan mengalami kerugian terus 

menerus maka dapat mengambil keputusan untuk bisa 

berkembang dan tetap bisa menghadapi persaingan. 

ARUS KAS 

 
  

 

Laporan arus kas atau cash flow adalah hal yang 

penting untuk memastikan sebuah usaha berjalan lancar. 

Menyusun laporan arus kas adalah salah satu cara untuk 

mengatur keuangan usaha dengan baik. Pelaku UMKM 

akan mendapatkan gambaran soal pemasukan dan 

Gambar 24 Arus Kas 
Gambar 2.6.1. Arus Kas 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php
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pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas usaha. 

Misalnya terjadi penurunan pada bisnis/usaha, kamu bisa 

memilih mana yang harus dilakukan efisiensi. Pada tabel 

diatas berisi arus kas untuk Batik Lasem. Berapa arus kas 

masuk pada tahun 0 sampai tahun ke lima. Arus kas 

masuk didapat dari laporan sebelumnya yang terdiri atas 

total penjualan, kredit, modal sendiri, dan nilai sisa 

proyek jika ada. Setelah mendapatkan total arus masuk, 

kita dapat menghitung jumlah IRR arus masuk / Internal 

Rate of Return. 

 

 

Selain arus masuk, ada arus keluar yang harus 

dihitung dalam arus kas. Dalam Batik Lasem arus keluar 

terdiri dari biaya-biaya yang harus dibayarkan termasuk 

pajak. Setelah menghitung dan mendapatkan total arus 

Gambar 25 Arus Kas 
Gambar 2.6.2. Arus Kas 

Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php
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keluar, pelaku usaha dapat menghitung IRR/ Internal 

Rate of Return arus keluar. 

 

 

 

 

Didalam laporan arus kas terdapat pula 

perhitungan arus bersih, cash flow untuk IRR, 

Cummulative, dan analisis kelayakan usaha. Dalam 

analisis kelayakan usaha, pelaku UMKM dapat 

mengetahui apakah usaha yang dijalankan layak atau 

tidak. Layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari 

jumlah NPV, IRR, dan PP. 

Untuk kelayakan finansial Batik Lasem kita dapat 

melihat hasilnya adalah LAYAK. Hasil tersebut didapat 

dari hasil NPV, IRR, dan PP yang sudah dihitung 

sebelumnya. 

Gambar 26 Arus Kas Gambar 2.6.3. Arus Kas 
Sumber: http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php 

http://sikftest.itsolutive.net/page/view/arus_kas.php
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BAB III 

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL 

 

Analisa kelayakan finansial adalah landasan untuk 

menentukan sumber daya finansial yang diperlukan 

untuk tingkat kegiatan suatu usaha dan laba yang bisa 

diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian 

(return) bisa sangat berbeda, tergantung pada pemilihan 

alternatif yang ada bagi sebagian besar usaha baru. 

Dalam hal ini kita kan menghitung kelayakan finansial 

UMKM Batik Lasem Sumber Rejeki. 

Minimnya pengetahuan pelaku UMKM Batik 

Lasem akan perhitungan analisis kelayakan finansial, 

membuat para pelaku UMKM Batik Lasem tidak 

mengetahui secara pasti berapa biaya yang dibutuhkan 

dan yang harus dikeluarkan, serta berapa laba yang 

dihasilkan sertiap tahun bahkan setiap bulan secara pasti. 

Hal tersebut membuat para pelaku UMKM 

membutuhkan system yang dapat meringkas analisis 
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kelayakan finansial dengan sederhana dan dapat 

dipahami oleh para pelaku UMKM. 

Perhitungan analisis kelayakan finansial yang 

digunakan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Model Diskonto 

Model Diskonto secara eksplisit mempertimbangkan 

nilai waktu uang dan memasukkan konsep arus kas 

masuk dan arus kas keluar. Yang termasuk 

perhitungan model diskonto antara lain NPV dan IRR. 

2. Non Diskonto 

Model Non Diskonto mengabaikan nilai waktu uang. 

Walaupun model non diskonto memiliki kelemahan 

dibandingkan model diskonto, banyak perusahaan 

yang masih menggunakan model non diskonto 

dikarenakan perhitungan yang lebih simple. Yang 

termasuk perhitungan Non Diskonto antara lain PP 

dan BEP. 

Kategori ini didasarkan oleh nilai waktu uang. 

Data awal yang digunakan untuk menghitung analisis 
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keuangan finansial didapat dari kebutuhan investasi, 

kebutuhan bahan dan asumsi-asumsi dasar terkait 

UMKM. 

1. Kebutuhan Investasi 

Kebutuhan investasi berisi tentang perhitungan 

berapa persen dana yang bersumber dari dana 

pribadi dan dana pinjaman. Jumah dari kebutuhan 

investasi dapat dihitung dari total keseluruhan dari 

kebutuhan bahan. 

2. Kebutuhan Bahan 

Kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk 

perhitungan kebutuhan investasi dibedakan menjadi 

kebutuhan bahan baku tetap dan kebutuhan bahan 

baku variable. Klasifikasi kebutuhan bahan baku 

dapat dilihat pada tabel asumsi pada BAB 

sebelumnya. 

3. Asumsi - asumsi dasar terkait UMKM 

Asumsi sendiri didapat dari perkiraan atas usaha dan 

jumlah kredit yang diinginkan. Selain menampilkan 
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kebutuhan bahan baku, asumsi juga terdapat 

periode proyek, jumlah hari kerja, skala usaha yang 

terdiri dari kebutuhan bahan baku dan jumlah 

barang diproduksi, tenaga kerja, upah tenaga kerja, 

produk, kebutuhan bahan baku, harga produk, 

discount factor, proporsi modal operasi, proporsi 

modal investasi dan jangka waktu kredit. 
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BAB IV 

BEP (Break Event Point) 

 

BEP (Break Event Point) sangat penting bagi 

sebuah perusahaan. BEP (Break Event Point) atau Titi 

Impas adalah suatu titik dimana pengeluaran atau biaya 

dan pendapatan berada pada posisi yang seimbang (titik 

impas) sehingga tidak terdapat kerugian ataupun 

keuntungan. Atau bisa dikatakan bahwa pengertian BEP 

adalah keadaan dimana biaya hang dikeluarkan sama 

dengan jumlah pendapatan (impas). Teknik analisa BEP 

ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui titik 

dimana perusahaan bisa balik modal, dan perusahaan 

belom memikirkan adanya laba terlebih dahulu, teknik ini 

biasanya digunakan saat awal-awal mendirikan 

perusahaan unutk mengetahui seberapa banyak barang 

yang harus diproduksi agar perusahaan berada di titik 

impas. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam 

operasinya menggunakan biaya tetap, dan volume 

penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan 
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biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk 

menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka 

perusahaan menderita kerugian. Sebaliknya akan 

memperoleh memeplex keuntungan, bila penjualan 

melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus di 

keluarkan. 

Konsep Break Even Point 

Perhitungan atau penutupan BEP tergantung 

pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang 

digunakan didalamnya. Menurut Susan Irawati dalam 

bukunya “Manajemen Keuangan” asumsi dasar yang 

digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut : 

1. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus 

digolongkan kedalam biaya tetap dan biaya 

variabel. 

2. Biaya vaiabel yang secara total berubah sesuai 

dengan perubahan volume, sedangkan biaya 

tetap tidak mengalami perubahan secara total. 
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3. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada 

perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap 

perunit akan berubah-ubah. 

4. Harga jual per-unit konstan selama periode 

dianalisis. 

5. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu 

habis terjual. 

6. Perusahaan menjual dan membuat satu jenis 

produk, bila perusahaan membuat atau menjual 

lebih dari satu jenis produk maka “perimbangan 

hasil penjualan” setiap produk tetap. 

Pengertian BEP Menurut Para Ahli 

Agar lebih memahami apa itu BEP (Break Even 

Point), maka kita dapat merujuk pada pendapat 

beberapa ahli berikut ini: 
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1. Zulian Yamit 

Menurut Zulian Yamit (1998:62), pengertian BEP 

adalah suatu keadaan dimana total pendapatan 

besarnya sama dengan total biaya (Total Revenue = 

Total Cost). 

2. Henry Simamora 

Menurut Henry Simamora (2012:170), definisi BEP 

adalah volume penjualan dimana jumlah 

pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak ada 

laba maupun rugi bersih. 

3. S. Munawir 

Menurut S. Munawir (2002), pengertian BEP adalah 

suatu keadaan dimana dalam operasinya 

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak 

menderita rugi (total penghasilan = total biaya) 

4. Mulyadi 

Menurut Mulyadi (1997:72), pengertian BEP adalah 

suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, 
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dengan kata lain suatu usaha dikatakan impas jika 

jumlah pendapatan (revenue) sama dengan jumlah 

biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutup biaya tetap saja. 

5. Subur Harahap 

Menurut Subur Harahap (2004), pengertian BEP 

adalah suatu kondisi perusahaan tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita kerugian. Artinya semua 

biaya yang telah dikeluarkan untuk operasi produksi 

bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan 

produk. 

Komponen BEP 

Break Even Poin (BEP) terdiri dari beberapa 

komponen di dalamnya. Adapun komponen-komponen 

BEP adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang konstan jika 

perusahaan melakukan kegiatan produksi ataupun 

tidak melakukan produksi. Contoh biaya tetap 
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diantaranya; gaji tenaga kerja, biaya penyusutan 

mesin, biaya peralatan, dan lain sebagainya. 

2. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel adalah biaya per unit dimana sifatnya 

dinamis tergantung pada tindakan volume 

produksinya. Jika produksi yang direncanakan 

meningkat maka biaya variabelnya akan meningkat. 

Contoh biaya variabel; biaya listrik, biaya bahan 

baku, biaya kantong plastik, dan lain sebagainya. 

3. Harga Penjualan (Selling Price) 

Harga penjualan adalah harga jual yang ditetapkan 

per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh 

perusahaan. 

Tujuan BEP 

Setiap perusahaan tentu ingin memperoleh laba 

dari kegiatan usahanya. Untuk mencapai hal itu ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan terkait dengan Break 

Even Point, yaitu: 
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1. Menekan biaya produksi dan operasional sampai 

serendah mungkin tanpa mengesampingkan 

kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan 

dapat mempertahankan tingkat harga produk. 

2. Menentukan harga produk dengan penuh 

perhitungan sehingga harga produk sesuai 

dengan laba yang dikehendaki. 

3. Meningkatkan volume kegiatan semaksimal 

mungkin. 

Tiga poin di atas harus dilakukan secara 

bersamaan karena masing-masing memberikan dampak 

bagi keseluruhan kegiatan operasi. Itulah sebabnya 

struktur laba suatu perusahaan sering digambarkan 

dalam Break Even Point (BEP) untuk memudahkan 

memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan, 

dan laba. 

Manfaat BEP 

Setelah mengetahui pengertian BEP dan 

tujuannya, maka kita juga akan mengetahui apa saja 
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manfaatnya bagi suatu perusahaan. Menurut Bustami 

dan Nurlela (2006:208), berikut ini adalah beberapa 

manfaat BEP: 

1. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan 

minimun yang harus dipertahankan agar tidak 

merugi. 

2. Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan 

yang harus dicapai agar memperoleh laba. 

3. Perusahaan dapat mengetahui seberapa besar 

berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

4. Perusahaan mengetahuai sejauh mana dampak 

perubahan harga jual, biaya, dan volume 

penjualan. 

5. Perusahaan dapat menentukan bauran produk 

yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat 

keuntungan yang telah ditargetkan. 
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Sedangkan menurut Carter dan Usry, ada dua 

manfaat analisis Break Even Poin bagi suatu perusahaan 

adalah: 

1. Perusahaan mendapatkan informasi maupun 

pedoman dalam menyelesaikan berbagai 

masalah yang dihadapi. Misalnya penambahan/ 

penggantian fasilitas produksi atau investasi 

dalam aktiva tetap lainnya. 

2. Perusahaan mendapat informasi yang dapat 

membantu proses pengambilan keputusan, 

dalam kaitannya keputusan menutup usaha atau 

tidak, dan kapan sebaiknya suatu perusahaan 

dihentikan. 

Rumus BEP 

Ada dua macam rumus yang dapat digunakan 

untuk analisis Break Even Point, yaitu: 

1. BEP dalam Unit 

BEP = FC/ (P – VC) 
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Dalam rumus ini kita dapat mengetahui berapa 

unit jumlah barang/ jasa yang harus diproduksi untuk 

mendapatkan titik impas. 

Keterangan : 

• BEP : Break Even Point 

• FC : Fixed Cost 

• P : Price per unit 

• VC : Variabel Cost 

2. BEP dalam Rupiah 

BEP = FC/ [1 – (VC/S)] 

Dalam rumus ini kita dapat mengetahui berapa 

Rupiah yang harus diterima untuk mendapatkan titik 

impas. Note: perhitungan [1-(vc/s)] disebut juga dengan 

istilah Margin Kontribusi Per Unit. 

Keterangan : 

• BEP : Break Even Point 

• FC : Fixed Cost 

• VC : Variabel Cost 

• P : Price per unit 

• S : Sales Volume 
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Perhitungan BEP rupiah 

Total Biaya Tetap = 134.356.336 

biaya variabel  = 198.057.480 

Biaya Variabel/Unit = 110.032 

Sales volume  = 1.800 

BEP rupiah = FC/(1-(VC/S)) 

= 134.356.336/(1-198.057.480/1800)) 

 =(1.221)-------> nilai ini dianggap tidak 

material bagi perusahaan, mengingat total biaya 

pengeluaran perusahaan, sehingga bisa dikatakan dititk 

ini lah perusahaan mengalami titik impas dalam rupiah. 
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BAB V  

PAYBACK PERIOD (PP) 

 

Jenis perhitungan non diskonto Payback Period 

(PP) atau periode pengembalian. Metode ini 

mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk 

memperoleh kembali nilai investasi. Payback Period 

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. 

Payback Period dalam dunia bisnis dapat disebut juga 

dengan Periode Pengembalian Modal. Pelaku usaha dan 

investor sering menggunakan metode Payback Period ini 

sebagai penentu atau kriteria dalam mengambil 

keputusan investasi apakah secara finansial layak untuk 

menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. 

Oleh karenanya diperlukan pengetahuan cara 

menghitung Payback Period itu sendiri. Jika suatu proyek 

yang periode pengembalian keuntungannya sangat lama 

tentunya kurang menarik bagi sebagian besar pelaku 

usaha ataupun investor. Hal yang perlu diperhatikan 
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dalam Payback Period oleh para pelaku usaha dan 

investor, antara lain sebagai berikut: 

1. Berapa lama harus membiayai sebuah proyek 

atau usaha; 

2. Kapan manfaat dari proyek atau usaha tersebut 

akan diperoleh. 

Kelemahan dan Kelebihan Payback Period 

Metode payback period memiliki beberapa 

kelemahan sebagai berikut: 

1. Mengabaikan penerimaan investasi atau 

proceeds yang didapat setelah payback period 

tercapai. 

2. Mengabaikan Time Value Of Money (Nilai Waktu 

Uang). Tidak memberikan informasi mengenai 

tambahan value untuk perusahaan. 

3. Mengabaikan tingkat likuiditas perusahaan 

secara keseluruhan Pay back period digunakan 

untuk mengukur kecepatan kembalinya dana, 

dan tidak mengukur keuntungan proyek 

pmbangunan yang telah direncanakan.  
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4. Metode ini tidak membedakan antara proyek 

yang membutuhkan investasi kas yang berbeda 

Metode ini mengabaikan biaya yang digunakan 

untuk mendukung investasi, bahkan selama 

payback period Tidak memperhitungkan nilai sisa 

dari investasi  

Meskipun metode analisis payback period ini 

memiliki banyak kelemahan, namun metode ini masih 

cukup populer untuk digunakan dan memberikan 

beberapa manfaat bagi para pelaku usaha dan investor. 

Berikut ini kelebihan dari payback period: 

1. Digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang 

diperlukan untuk pengembalian investasi dengan 

risiko yang besar dan sulit Dapat digunakan 

untuk menilai dua proyek investasi yang 

mempunyai rate of return dan risiko yang sama, 

sehingga dapat dipilih investasi yang jangka 

waktu pengembaliannya cepat.  
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2. Metode cukup sederhana untuk memilih 

beberapa alternatif investasi.  

3. Mudah dan sederhana bisa dihitung untuk 

menentukan lamanya waktu pengembalian dana 

yang diinvestasikan akan kembali.  

4. Memberikan informasi mengenai lamanya Break 

Even Point (BEP) project. Sebagai alat 

pertimbangan risiko karena semakin pendek 

payback periodnya maka semakin pendek pula 

risiko kerugiannya. 

Perhitungan payback period dibedakan menjadi 

dua cara, yaitu perhitungan untuk arus kas sama dan 

perhitungan arus kas berbeda. Untuk menghitung 

payback period dengan arus kas sama dapat diasumsikan 

dengan rumus : 

𝑃𝑃 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑤𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑢𝑠 𝐾𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
 

Perhitungan payback period dengan arus kas 

berbeda memiliki asumsi yang berbeda pula. Dengan 
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cara menambahkan arus kas tahunan sampai waktu 

ketika investasi awal dapat diperoleh kembali.  

Studi kasus pengaplikasian untuk Batik Lasem : 

Biaya Investasi   : Rp 322.784.000 

Cash Flow Th 1  : Rp 497.200.592 

Cash Flow Th 2  : Rp 588.987.039 

Cash Flow Th 3  : Rp 634.159.486 

Cash Flow Th 4  : Rp 725.945.933 

Cash Flow Th 5  : Rp 771.118.379 

Pada kasus perhitungan Batik Lasem, cash flow 

per tahun berbeda maka menggunakan asumsi : 

Cash Flow Th 1  : Rp 497.200.592 

Biaya Investasi   : Rp 322.784.000 - 

                 Rp 174.416.592 

Biaya Investasi dapat ditutup oleh cash flow pada 

tahun pertama, untuk mengetahui lebih tepatnya maka : 
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PP = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑇ℎ 1
 

     = 
Rp 322.784.000

Rp497.200.592
 

     = 0,649 x 12 Bulan : 7,788 Bulan 

   : 0,788 x 30 Hari : 23 Hari 

Kesimpulan 

Biaya investasi yang diperlukan dapat dipenuhi 

pada cash flow tahun pertama, jadi investasi ini layak 

diambil dari segi periode pengembalian karena umur 

periode ekonomis proyek adalah lima tahun. 
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BAB VI 

NPV (Net Present Value) 

 

Metode NPV (net present value) merupakan 

selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah 

didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of 

capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain 

merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang 

akan datang yang didiskonkan pada saat ini. NPV(net 

present value-nilai sekarang bersih) juga dapat diartikan 

nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang nilai 

arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. 

Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang 

perkiraan biaya investasi, biaya operasi, dan 

pemeliharaan serta perkiraan manfaat/benefit dari 

proyek atau yang direncanakan. NPV digunakan untuk 

mengukur kelayakan nilai investasi. Apabila NPV positif, 

maka hal tersebut menandakan bahwa: 
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1. Investasi telah tertutup 

2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah 

terpenuhi 

3. Tingkat pengembalian telah melebihi target 

Ada beberapa kriteria penerimaan NPV: 

1. NPV > 0 = good/diterima 

2. NPV   = 0 itu impas 

3. NPV< 0  = bad/ditolak 

Rumus NPV 

NPV = |
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡|-|
𝐶𝑂𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡| 

Atau 

=|∑(𝐶𝐼𝐹𝑡)(𝑑𝑓1)|-=|∑(𝐶𝑂𝐹𝑡)(𝑑𝑓1)| 

Keterangan: 

CIF t = arus kas masuk yang diterima dalam periode t 

   dengan t = 1-n 

COF t = arus kas keluar yang diterima dalam periode t 

    dengan t = 1-n 

I  =  tingkat pengmebalian yang diperlukan 

Df =  
1

(1+𝑖)𝑡 = faktor diskonto 
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Atau bisa dengan rumus 

NPV = 
𝐶𝐹1

(1+𝐾)1)
 + 

𝐶𝐹2

(1+𝐾)2)
+ ⋯ + 

𝐶𝐹𝑛

(1+𝐾)𝑛)
 - CFO 

 

Profil NPV Pada umumnya metode NPV dan IRR 

menghasilkan keputusan penerimaan atau penolakan 

yang sama. Pada saat diskonto = 0, NPV merupakan total 

masuk arus kas dikurangi dengan total keluar arus kas. 

Jika proyek diasumsikan bersifat konvensional,dimana 

total arus masuk melebihi total arus keluar dan arus 

keluar awal diikuti arus kas masuk,maka pada saat 

diskonto = 0 akan dihasilkan NPV tertinggi. Seiring 

dengan meningkatnya tingkat diskonto kelandaian profil 

NPV akan menurun kebawah. Pada titik dimana kurva 

NPV berpotongan dengan sumbu horisontal pada grafik, 

NPV proyek = 0, unutk tingkat diskonto lebih besar dari 

IRR, NPV proyek bersifat negatif. 
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Perhitungan studi kasus 

Diketahui: 

CF TH 0 = (322.784.000)                 

CF TH 1 =  497.200.592                   

CF TH2 =  588.987.039                  

CF TH 3 = 634.159.486  

CF TH 4 =   725.945.933  

CF TH 5 =  771.118.379  

 

DF (13%) 

TH 0 = 1 

TH 1 =  0,8850  

TH 2 =  0,7831  

TH 3=0,6931  

TH 4 = 0,6133  

TH 5 =  0,5428  
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NPV= =|∑(𝐶𝐼𝐹𝑡)(𝑑𝑓1)|-=|∑(𝐶𝑂𝐹𝑡)(𝑑𝑓1)| 

= (497.200.592 X 0,885)+( 588.987.039  X 0,7831)+ 

    (634.159.486 X 0,6931)+(725.945.933 X 0,6133)+ 

    (771.118.379 X 0,5428) – (322.784.000 X 1) 

= 440.000.524 + 461.263.246 + 439.504.335 + 

    445.236.236 + 418.532.162 - 322.784.000 

=  1.881.752.503 
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BAB VII 

IRR (Internal Rate Return) 

 

IRR sendiri merupakan singkatan dari Internal 

Rate of Return. IRR merupakan indikator tingkat efisiensi 

dari suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat 

dilakukan apabila laju pengembaliannya (rate of return) 

lebih besar daripada laju pengembalian apabila 

melakukan investasi di tempat lain 

(bunga deposito bank, reksadana dan lain-lain). Rumus 

IRR dapat digunakan untuk membuat suatu peringkat 

usulan yang berasal dari investasi yakni dengan cara 

menggunakan tingkat pengembalian atau investasi yang 

bisa dihitung yakni dengan cara mencari tingkat diskonto 

yang menyamakan nilanya sekarang dari arus kas yang 

berhasil masuk ke dalam proyek yang diharapkan 

dengan suatu yang memiliki nilai sekarang biaya proyek 

atau sama dengan tingkat diskonto yang sudah 

membuat NVP sama dengan nol. 
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IRR memiliki fungsi untuk bisa digunakan dalam 

menentukan apakah benar jika investasi tersebut bisa 

dilakukan atau tidak hal ini dikarenaka biasanya 

digunakan dengan menggunakan acuan jika investasi 

yang sudah dilakukan harus lebih tinggi dari Minimum 

Acceptable Rate of Return atau yang disingkat dengan 

MARR. MARR sendiri adalah suatu laju dari 

pemgembalian minimum dari suatu investasi yang 

berani dilakukan oleh investor. IRR merupakan salah satu 

model diskonto, yaitu model yang mempertimbangkan 

nilai waktu uang secara eksplisit. IRR didefinisikan 

sebagai tingkat bunga yang defenseman menentukan 

nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan 

nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata 

lain, IRR ini lah yang mengharuskan nilai NPV sama 

dengan nol. 

Rumus 

I=
∑𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡 

Ada beberpa cara untuk mengerjakan IRR: 
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1. Interpolasi 

Yaitu cara pengerjaan IRR dengan menggunakan 

metode uji coba (trial and error) dengan tabel nilai 

sekarang. Jika aliran nilai sekarang merupakan 

serangkaian arus kas masuk yang sama dan arus kas 

awal terjadi hanya pada awal proyek (waktu 0), maka 

tidak perlu dilakukan pendekatan uji coba. Arus kas 

awal cukup dibagi dengan peneromaan periodik dan 

dicari faktor diskonto terdekat pada tabel nilai 

bunga sekarang pada tabel faktor annuitas. Hal ini 

hanya untuk aliran arus kas bersih yang bersifat 

anuitas. 

ICO = (𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴𝐼𝑅𝑅) X Arus kas periodik 

2. Kriteria Penerimaan 

Kriteria penerimaan dalam IRR adalah 

membandingkan IRR sesungguhnya dengan IRR 

ynag diminta,hal ini dikenal dengan tingkat batas 

(Hurdle rate) selanjutnya tingkat pengemabalian 

yang diminta sudah diketahui. Jika IRR melebihi 
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proyek yang diminta maka IRR diterima, jika tidak 

maka proyek akan ditolak. 

1. IRR < biaya modal = proyek tidak layak 

2. IRR > biaya modal = proyek layak 

Studi kasus perhitungan Batik Lasem 

Pada kasus Batik Lasem, arus kas masuk pertahun 

memiliki jumlah yang berbeda. Dengan ini pula 

digunakan cara interpolasi atau coba-coba. Besaran 

persen yang digunakan harus berada dibawah dan diatas 

nilai PV Outlay atau Arus kas keluar dengan selisih nilai 

terdekat. 

Berikut adalah perhitungan IRR pada kasus Batik 

Lasem: 
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