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ABSTRACT 
This research concerning grading suitable investment on Kebun Binatang 

Tamansari Bandung Development Project, Capital Budgeting activity is applied. Methods 
used are Payback Period, Net Present value, Internal Rate of Return, Profitability Indeks 
and Sensitivity.  

With Cost of Capital of 13,4%, research indicates that the writer investment is 
suitable to apply. This can seen from Payback Period 10 year 4 month, Net Present Value 
1.907.848.058, Internal Rate of Return 14,93% and Profitability Indeks 1,19.    

Accounding to sensitivity analysis, it is  know that if income suffer reduction up 10% 
to 20%, then the project would not be profitable any longer. And if cost rise up 10% to 
20%, then the project would not be profitable. So changes income and cost has more 
influence to the suitability of project.  

 
A.  LATAR BELAKANG  

Indonesia memiliki cukup banyak taman satwa, salah satunya yang berlokasi di 
Jawa Barat adalah Kebun Binatang Tamansari Bandung yang berlokasi di Jalan Kebun 
Binatang No.6 (sebelah Barat kampus ITB). Sebagai sebuah lembaga konservasi ex-situ, 
Kebun Binatang Tamansari dituntut untuk menyusun dan menetapkan perencanaan 
pembangunan dan pengembangan taman satwa dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Untuk itu pengelola Kebun Binatang Bandung akan melaksanakan rencana 
pengembangan koleksi satwa yang dilakukan dengan menetapkan perencanaan 
berdasarkan studi perbandingan dengan beberapa kebun binatang lain dan telah 
mempunyai pengalaman melaksanakan program pengembangan yang serupa. 

Dari hasil studi banding dengan beberapa kebun binatang, Taman Margasatwa 
Ragunan diangkat sebagai lokasi rujukan (refference point) yang dinilai sebagai lokasi 
taman margasatwa terbesar dan terlengkap dalam hal koleksi satwa. Dengan demikian 
pengembangan koleksi satwa yang akan dikembangkan mengacu pada komposisi jenis 
satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan. Selain itu Taman Margasatwa Ragunan 
juga mempunyai lokasi yang relatif dekat dengan Kebun Binatang Tamansari Bandung 
dan merupakan kebun binatang yang terluas di Indonesia.  

Pengembangan Kebun Binatang Bandung dimaksudkan untuk meningkatkan 
kemampuan pelayanan sarana edukasi dan rekreasi skala kota dan regional dalam 
mengantisipasi tuntutan perkembangan Kota Bandung di masa mendatang. Mengingat 
perkembangan Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, perlu tersedianya 
kebun binatang yang lengkap dan memenuhi persyaratan kebun binatang modern, akan 
sangat dibutuhkan masyarakat. Salah satunya cara perencanaan kebun binatang modern 
yang lengkap adalah dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana kebun 
binatang. Hal tersebut dimaksudkan agar lokasi yang merupakan daerah konservasi 
tumbuhan dan satwa liar serta paru-paru kota tersebut dapat tetap eksis dan menjadi 
salah satu aset berharga Kota Bandung.  

Saat ini pengelolaan Kebun Binatang Tamansari Bandung dilakukan oleh pihak 
swasta yaitu Yayasan Margasatwa Bandung dengan memanfaatkan dana yang diperoleh 
dari penjualan tiket pengunjung. Upaya pengembangan yang dilaksanakan selama ini 
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terbatas hanya sampai sebesar dana yang tersedia. Bantuan dari Pemerintah kota dan 
Pemerintah Propinsi yang diberikan dalam bentuk pembuatan fisik kandang, sehingga 
analisa/evaluasi dititik beratkan pada hasil analisa finansial. Disini rencana investasi 
dilihat/ditinjau dari segi cash-flow yaitu perbandingan antara hasil penjualan kotor 
(gross-sales) dengan jumlah biaya-biaya (total cost). Bila menunjukan net benefit positif 
(profit), maka rencana investasi tersebut dilanjutkan, atau dinyatakan “go”. Bila 
sebaliknya, yaitu menunjukan benefit yang negatif (rugi), maka rencana investasi 
tersebut dibatalkan (Zulkarnain Djamin, 1992 :11). 

Berapapun ukuran kebun binatang yang akan dibangun tetap memerlukan modal, 
biaya operasional, dan sumber dana yang selain didapat dari subsidi pemerintah dan 
kerjasama dengan pihak lain juga dari pengunjung yang datang dengan cara membeli tiket 
masuk dan hasil inovasi kreatifitas kegiatan (Pengelolaan Taman Satwa di Indonesia, 
2000 : 38). Mengingat besarnya biaya pengembangan ini maka dibutuhkan suatu analisis 
yang baik dan akurat dalam menentukan keputusan tentang investasinya.  

 
 

B.  TINJAUAN TEORI DAN KONSEPTUAL 
1. Metode Penilaian Investasi 

Ada banyak metode untuk menilai suatu investasi seperti : Payback Period Method 
(PP), Cash Flow (CF), Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Present Value 
(PV), Internal Rate of Return (IRR), Profitability Indeks (PI) dan lain-lain. Untuk analisis 
sensitivitas lebih cocok menggunakan Payback Period Method, Net Present Value, 
Internal Rate of Return dan Profitability Indeks. 
1) Pay Back Period (PP) 

Analisis payback period adalah bentuk pengukuran break-even. Analisis ini 
cenderung memberikan perhitungan umur ekonomis dari lamanya masa payback proyek, 
lebih sering terjadi bahwa proyek melebihi payback period. Umur ekonomis yang 
melebihi masa pengembalian biasanya disebut postpay back duration. Jika postpay back 
duration adalah nol, investasi yang dilakukan tidak bernilai. Alasannya karena jumlah 
dari keseluruhan arus kas dimasa yang datang tidak lebih besar dari initial investment 
outlay. Dan sejak arus kas dimasa yang akan datang ini sangat tidak bernilai sekarang dari 
masa yang akan datang, post payback duration yang nol, berarti bahwa present value dari 
arus kas masa yang akan datang kurang dari initial invesment proyek. 

Tanpa melihat perhitungan yang lain, banyak perusahaan hanya menghasilkan 
payback period ini sebagai dasar keputusan investasi. Pada keadaan ini dimana payback 
dipakai sebagai kriteria dasar untuk menerima/menolak suatu proyek. 

Suatu proyek yang diterima jika proyek tersebut memiliki tingkat pengembalian 
initial investment yang lebih cepat dari total arus kas masuknya yang tinggi. Secara 
matematik Payback period dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :  

tahun
FlowCashNet

InvestmentNet
PeriodBackPay 1=   ……………….…………… (1) 

*diasumsikan Net Cash Flow sama setiap tahun 
 

2) Net Present Value (NPV) 
 Dengan adanya kelemahan-kelemahan dari metode payback period, maka 

dicarilah metode-metode lain yang memperhatikan baik proses sesudah tercapainya pay 
back period maupun time value of money. Oleh karena metode ini memperhatikan time 
value of money maka proses yang digunakan dalam menghitung NPV adalah proceeds 
atau cash flows yang didiskontokan atas dasar isinya modal (cost of capital) atau rate of 
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return yang diinginkan. Dalam metode ini pertama-tama yang dihitung adalah nilai 
sekarang (Present Value) dari proceeds yang diharapkan atas dasar discount rate 
tertentu. Kemudian jumlah Present value dari keseluruhan proceeds selama usianya 
dikurangi present value dari jumlah investasi awal (initial investment). Selisih dari 
keseluruhan proceeds dengan present value dari pengeluaran modal (capital outlay atau 
initial investment) dinamakan Net Present Value (NPV). Apabila jumlah Present value 
dari keseluruhan proceeds yang diharapkan lebih besar daripada Present value dari 
investasinya maka usul investasi tersebut dapat diterima. Sebaliknya kalau jumlah 
Present value dari keseluruhan proceeds lebih kecil daripada Present value dari 
investasinya berarti bahwa NPV-nya negatif, maka usul investasi tersebut seharusnya 
ditolak. Secara matematik NPV (Net Present Value)  dapat ditulis sebagai berikut : 

Io
k

CFt
NPV

n

t
t
−

+
=

=0 )1(
    ……………….…………… (2) 

dimana : 
CFt = Cash flow atau arus kas pada waktu t 
k   = biaya modal proyek (project cost of capital) 
t    = periode waktu 
n   = usia proyek 
Io  = Initial outlays 
  
Jika NPV  menunjukan nol ini berarti bahwa arus kas proyek tepat cukup untuk 

membayar kembali modal yang diinvestasikan. Apabila kita harus memilih salah satu dari 
beberapa usul investasi atas dasar metode ini maka akan memilih usul investasi yang 
mempunyai NPV yang paling besar. Adapun penafsirannya adalah sebagai berikut : 
• NPV > 0 maka proyek diterima 
• NPV < 0 maka proyek ditolak 
 
3) Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu tingkat diskonto (discount rate) yang 
menyamakan present value cash inflows dengan present value cash outflows, atau 
dengan kata lain IRR adalah suatu tingkat diskonto yang membuat NPV = 0, IRR secara 
matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

Io
IRR

CFt
NPV

n

t
t
−

+
== 

=0 )1(
0

   ……………….…………… (3) 

dimana : 
CFt  =  cash flow selama umur proyek 
IRR =  Internal Rate of Return dimana NPV = 0 
t    =   waktu umur proyek 
Dari rumus diatas dicari besarnya tingkat bunga, dengan cara trial and error atau 

cara coba-coba. Pertama-tama kita menghitung PV dari suatu investasi dengan 
menggunakan tingkat bunga yang kita pilih menurut sekehendak kita. Kemudian hasil 
perhitungan itu dibandingkan dengan jumlah PV dari outlays-nya. Kalau PV dari proceeds 
lebih besar daripada PV dari investasi atau outlays-nya, kita harus menggunakan tingkat 
bunga yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya kalau PV dari proceeds lebih kecil dari PV outlays-
nya maka kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian terus 
dilakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan PV dari 
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proceeds sama besarnya dengan PV dari usul investasi tersebut adalah 0 atau mendekati 
nol. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return 
dari usul investasi tersebut.   

Jika IRR lebih besar atau sama dengan project cost of capital maka proyek 
sebaliknya diterima. Jika IRR lebih kecil dari project cost of capital maka proyek 
sebaiknya ditolak. IRR dapat dipandang sebagai suatu tingkat keuntungan yang 
diharapkan dari proyek (expected rate of return). Sedangkan project cost of capital 
adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan (required rate of return). Jadi jika IRR lebih 
besar dari biaya modal proyek, proyek dapat membayar biaya modal proyek dan tetap 
menghasilkan suatu surplus keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham. 
Kemudian jika IRR sama dengan biaya modal proyek, proyek diperkirakan akan 
menghasilkan keuntungan sebesar yang diisyaratkan oleh pemilik modal, tidak lebih 
tidak kurang. 

 
4) Profitability Indeks (PI) 

Profitability Indeks adalah rasio antara present value penerimaan arus kas dan 
present value pengeluaran arus kas. Metode ini sering pula disebut Benefit Cost ratio. 
Profitability Indeks secara matematis dapat diformulakan sebagai berikut  

InvestmentInitial

valuepresentPV
PI

.

).(
=     ……………….…………… (4) 

 
Suatu proyek diterima jika PI proyek adalah sama dengan atau lebih besar dari 1 

(satu). Jika PI proyek sama dengan atau lebih besar dari 1 (satu), artinya present value 
penerimaan sama dengan atau lebih besar dari present value pengeluaran. Sebaliknya 
jika PI proyek lebih kecil dari 1 (satu), maka proyek tersebut ditolak.  
 
2. Analisis Sensitivitas         

Pendekatan dengan analisis sensitivitas dalam mengukur risiko ke dalam 
pengganggaran modal di definisikan oleh Brigham dan Gapensi (1994 : 470) sebagai 
berikut: “Sensitivity analysis is a technique which indicates exactly how much NPV or IRR 
will change in response to a given change in a single inputs variable, other things held 
constant”. 

Analisis sensitivitas adalah suatu teknik yang menunjukan secara persis berapa 
perubahan NPV atau IRR sebagai akibat dari perubahan variabel masukan apabila hal-hal 
lain diasumsikan tetap, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu teknik 
tertentu untuk menganalisa risiko dengan mengubah-ubah variabel kunci dan mengamati 
pengaruhnya terhadap NPV dan IRR (Internal Rate of Return).  

Risiko suatu investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan tidak dicapainya 
tingkat keuntungan yang diharapkan, atau kemungkinan pengembalian yang diterima 
menyimpang dan yang diharapkan. Makin besar penyimpangan tersebut berarti makin 
besar risikonya, Risiko investasi mengandung arti bahwa pengembalian di waktu yang 
akan datang tidak dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi hanya dapat diharapkan. 

Ada 3 kemungkinan hasil yang didapatkan dari analisis ini, yaitu : 
1) Kondisi Pesimis (pessimistic), yaitu kondisi dimana hasil yang diperoleh adalah yang 

terjelek 
2) Kondisi yang diharapkan (expected), yaitu kondisi dimana hasil yang diperoleh 

adalah yang mungkin untuk dicapai 
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3) Kondisi Optimistik (optimistic), yaitu kondisi dimana hasil yang diperoleh adalah 
yang terbaik.  

Yang perlu diketahui sebelumnya yaitu bahwa tujuan pertama untuk analisis 
sensitivitas ini adalah : 
1. Untuk mengevaluasi cara pelaksanaan proyek  
2. Untuk memperbaiki design proyek sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

dapat mengurangi biaya   
3. Mengurangi risiko kerugian yang menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang 

harus diambil 
 
Analisis sensitifitas tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan 

hasil analisis proyek jika ada suatu kesalahan untuk perubahan dengan dasar 
perhitungan pendapatan dan biaya, dalam sensitivitas setiap kemungkinan itu harus 
dicoba, yang berarti bahwa setiap kali harus diadakan analisa kembali, ini perlu sekali 
karena analisa proyek didasarkan pada proyeksi yang mengandung banyak 
ketidakpastiaan tentang apa yang akan terjadi diwaktu yang akan datang. 

Analisis sensitivitas untuk NPV dan IRR dalam keadaan normal, apabila pendapatan 
dan biaya dalam proyek ini tetap atau tidak mengalami perubahan atau kenaikan, dan 
Analisis untuk NPV dan IRR dalam keadaaan biaya  meningkat 10% - 20% atau apabila 
diasumsikan variabel yang lainnya dalam keadaan normal, asumsi ini diambil karena 
biaya operasional sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan, serta Analisis untuk NPV 
dan IRR dalam keadaan pendapatan turun 10% - 20% dari semula, asumsi ini diambil 
karena perolehan hasil dari jumlah pengunjung dan harga tiket yang berbeda-beda.  

Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa NPV dan IRR 
dalam keadaan biaya mengalami kenaikan 10% - 20% atau pendapatan mengalami 
penurunan 10% - 20%, proyek tersebut masih layak untuk dilaksanakan atau tidak layak 
untuk dilaksanakan.  

 
C.  METODOLOGI PENELITIAN  
1. Metode yang digunakan  

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu metode yang dapat 
digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang masalah-masalah apa yang dihadapi 
dalam pengelolaan dan pengembangan kebun binatang. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kelayakan untuk 
menganalisis kelayakan proyek pengembangan yang akan dilaksanakan apakah layak 
atau tidak. 

  
2. Data-data yang diperlukan  

Data yang akan diperlukan adalah : 
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik 

melalui wawancara maupun observasi  
2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian 

dengan melalui literatur-literatur yang ada maupun dengan instansi yang terkait 
dengan objek penelitian 
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D.  PEMBAHASAN 
1. Kelayakan Pengembangan Kebun Binatang Tamansari Bandung Ditinjau dari Aspek 

Finansial 
Pengembangan kebun binatang ini memerlukan dana investasi dan modal kerja. 

Dari aspek finansial ini akan dibahas mengenai kebutuhan dana, sumber dana dan modal 
pengeluaran kebun binatang ini. Alokasi dana yang dibutuhkan adalah untuk dana 
investasi atau aktiva tetap dan modal kerja. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut 
akan dipenuhi oleh modal sendiri dan modal pinjaman dan pengeluaran yang akan 
dikeluarkan dipenuhi oleh pendapatan usaha setelah proyek tersebut berjalan. Untuk 
lebih jelasnya akan dibahas kebutuhan dana, sumber dana, rencana pendapatan, proyeksi 
cash flow, dan sebagainya dibawah ini : 
a.  Kebutuhan Dana Pengembangan Koleksi Satwa 

Kebutuhan dana ini terdiri dari modal investasi atau aktiva tetap dan modal kerja 
atau modal usaha. Untuk membiayai proyek ini dibutuhkan modal investasi atau modal 
aktiva tetap sebesar Rp. 6.200.469.795, dana tersebut dipergunakan untuk penambahan 
koleksi satwa menjadi 4.000 specimen yang direncanakan. Maka jumlah specimen untuk 
masing-masing golongan satwa kecil berkisar 5-15 ekor dan satwa besar antara 2-15 
ekor. 

Sedangkan untuk modal kerja dibutuhkan biaya per tahun sebesar Rp. 
3.826.070.044. Adapun rincian dari modal kerja tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Gaji karyawan sebesar Rp. 1.219.489.618 
b. Pakan satwa sebesar Rp. 1.413.601.452 
c, Perawatan satwa sebesar Rp. 106.491.908 
d. Listrik, gas dan air sebesar Rp. 36.395.629 
e. Pemeliharaan sebesar Rp. 431.359.629 
f. Pajak sebesar Rp. 441.694.287 
g. Biaya kantor sebesar Rp. 177.037.181 
 Jumlah Rp. 3.826.070.044 

 
Total keseluruhan untuk modal kerja dalam membiayai proyek ini adalah sebesar 

Rp. 3.826.070.044. Secara keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek 
ini yang merupakan penjumlahan antara investasi dan modal kerja setelah 
diperhitungkan adalah sebesar Rp. 10.026.539.840. 

 
b.  Sumber Dana 

Kebutuhan dana untuk membiayai proyek ini akan dipenuhi oleh modal sendiri dan 
modal pinjaman, dengan total modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 10.026.539.840. Modal 
pinjaman bersumber dari bank dan akan diperhitungkan dengan jangka waktu 
pengembalian selama 5 tahun dengan masa tenggang waktu 1 tahun dan dikenakan bunga 
sebesar 16% per tahun. Sedangkan tambahan modal akan dipenuhi oleh modal sendiri 
dari Kebun Binatang Tamansari Bandung.  

Tabel 1. Komposisi Sumber Dana 

No Uraian 
Sumber Dana (Rupiah) Jumlah 

(Rupiah) Modal Sendiri  Modal Pinjaman  

1 Investasi 2.105.573.366 4.094.896.430 6.200.469.795 
2 Modal Kerja - 3.826.070.044 3.826.070.044 
3 Jumlah 2.105.573.366 7.290.966.474 10.026.539.840 
4 Proporsi 21% 79% 100% 

       Sumber: Hasil Pengolahan 
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Tabel 2. Rencana Angsuran dan Bunga Investasi selama 5 Tahun 

Tahun 
Nilai (Rp) 

Jumlah Hutang Angsuran Bunga Jumlah 
0 4.094.896.430 0 0 0 
1 4.094.896.430 818.979.286 655.183.429 1.474.162.715 
2 3.725.917.144 818.979.286 524.146.743 1.343.126.029 
3 2.456.937.585 818.979.286 393.110.014 1.212.089.300 
4 1.637.958.572 818.979.286 262.073.371 1.081.052.657 
5 818.979.286 818.979.286 131.036.686 950.015.972 

Jumlah 4.094.896.430 1.965.550.243 6.060.446.673 

   Sumber: Hasil Pengolahan  
   

Tabel 3. Rencana Pengembalian Modal Kerja 

Bulan 
Nilai (Rp) 

Jumlah Hutang Angsuran Bunga Jumlah 

0 3.826.070.044 0 0 0 

1 3.826.070.044 318.839.170 49.738.911 368.578.081 

2 3.507.230.874 318.839.170 45.594.001 364.433.171 

3 3.188.391.704 318.839.170 41.449.092 360.288.262 

4 2.869.552.534 318.839.170 37.304.183 356.143.353 

5 2.550.713.364 318.839.170 33.159.274 351.998.444 

6 2.231.874.194 318.839.170 29.014.365 347.853.535 

7 1.913.035.024 318.839.170 24.869.455 343.708.625 

8 1.594.195.854 318.839.170 20.724.546 339.563.716 

9 1.275.356.684 318.839.170 16.579.637 335.418.807 

10 956.517.514 318.839.170 12.434.728 331.273.898 

11 637.678.344 318.839.170 8.289.818 327.128.988 

12 318.839.174 318.839.170 4.144.909 322.984.079 

  Sumber: Hasil Pengolahan 
 
c.  Rencana Pendapatan 

Sumber penerimaan yang diharapkan adalah penerimaan dari hasil penjualan tiket 
masuk pengunjung dan tiket atraksi wisata seperti tiket naik gajah tunggang, masuk 
taman kanak-kanak, naik perahu, naik unta tunggang serta masuk museum dan aquarium. 
Untuk perhitungan penerimaan didapat dari perkiraan harga tiket masuk dan harga tiket 
atraksi wisata dikalikan dengan proyeksi jumlah pengunjung yang datang selama 25 
tahun operasi kebun binatang. Berdasarkan perhitungan diatas, pendapatan ini dipakai 
untuk biaya operasional dan pengembalian kredit. Untuk lebih jelasnya rencana 
pendapatan kebun binatang selama 25 tahun operasi. 

 
Tabel 4. Rencana Pendapatan Kebun Binatang Tamansari 

No Tahun ke 
Jumlah 

Pendapatan (Rp.) 

1 0     (10.026.539.840) 

2 1 12.064.693.085 

3 2 12.648.597.570 

4 3 13.093.550.196 

5 4 17.153.938.072 

6 5 17.870.413.817 

7 6 18.616.804.235 
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       Sumber : Hasil Pengolahan 
 
d.  Proyeksi Cash Flow  

Dalam menaksir cash flow operasional tidak dimasukan cash flow yang terjadi 
karena keputusan pendanaan, misalnya pembayaran angsuran pokok pinjaman, dan 
pembayaran bunga. Meskipun proyek tersebut dibiayai dengan sebagian hutang, 
pembayaran bunga tetap bukan merupakan salah satu komponen cash flow operasional. 
Tingkat bunga pinjaman yang digunakan akan masuk sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhi penentuan tingkat bunga yang relevan untuk menghitung NPV. Untuk 
proyek yang akan dibiayai dengan sebagian hutang, dalam menaksir cash flow 
operasional proyek tersebut tetap menggunakan pertimbangan seolah-olah proyek 
tersebut dibiayai dengan modal sendiri 100% (Suad Husnan, 1996 : 161). 

Untuk menghitung cash flow, diperlukan informasi keuangan (financial 
information) yang terdapat dalam laporan perhitungan laba rugi (income statement). 
Laba/Rugi adalah selisih dari pendapatan (cash inflow) dikurangi biaya operasi (cash out 
flow), setelah dikurangi pajak disebut Laba/ rugi bersih. Sedangkan arus kas atau 
proceeds merupakan hasil dari Laba/Rugi bersih ditambah penyusutan. 

Berdasarkan hasil perhitungan biaya investasi, biaya operasi dan perkiraan 
pendapatan operasi maka dapat dilihat proyeksi Laba/Rugi. Sedangkan proyeksi cash 
flow seperti terlihat pada Tabel dibawah ini, digunakan untuk menghitung Pay Back 
Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Indeks. 

 
e.  Penentuan Besar Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (WACC) 

Perhitungan dilakukan pada kondisi after tax basis, dimana terjadi atas 2 (dua) jenis 
biaya, yaitu biaya hutang (cost of debt) dan biaya modal sendiri (cost of equity). Besarnya 
cost of debt (kd) adalah sebesar rata-rata bunga pinjaman bank yang berlaku sekarang 
sebesar 16%. Sedangkan penggunaan cost equity (ke) ditetapkan oleh pihak pengelola 
sebesar 16% atau 5% diatas bunga bank. 

Adapun perhitungan untuk menentukan WACC dengan komposisi 21% equity dan 
79% debt adalah sebagai berikut : 

 

8 7 24.558.502.091 

9 8 25.584.234.175 

10 9 26.652.364.297 

11 10 27.766.091.454 

12 11 36.832.921.028 

13 12 38.371.311.476 

14 13 39.973.963.301 

15 14 41.643.554.652 

16 15 55.491.425.936 

17 16 57.809.136.108 

18 17 60.223.652.408 

19 18 62.738.998.608 

20 19 83.897.977.782 

21 20 87.402.130.764 

22 21 91.052.650.744 

23 22 94.855.633.439 

24 23 127.202.009.439 

25 24 132.514.828.736 

26 25 138.049.571.091 
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Tabel 5. Proyeksi Cash Flow 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WACC = Kd ( 1 – T ) ( D / TA ) + Ke ( E / TA ) 
   = 16% (1-0,21) (0,79) +(0,16) (0,21) 
   =  0,1336 = 13,4% 
    
f.  Penilaian Investasi 

Dalam penilaian investasi ini, cash flow yang digunakan merupakan incremental 
cash flow, yaitu selisih cash flow operasi dan produksi sebelum ada ditambah sesudah ada 
proyek pengembangan dikurangi cash flow operasi dari produksi sebelum proyek. Atau 
untuk lebih mudahnya dalam penelitian ini incremental cash flow merupakan cash flow 
dari operasi sesudah ada proyek (sekarang), tetapi disini dalam perhitungannya harus 
dimasukkan biaya-biaya yang terjadi karena pemakaian bersama (X) , misalnya biaya 
beban listrik, air dan gas, biaya tenaga kerja dan biaya umum.  

Dari proyeksi cash flow (incremental), didapatkan cash flow (incremental) bersih 
operasional tiap tahun. Kemudian dianalisis dengan berbagai macam penilaian investasi. 
Untuk melihat kelayakan proyek pengembangan Kebun Binatang Tamansari  Bandung ini 
dilakukan dengan penilaian investasi antara lain dengan menggunakan perhitungan : Pay 
Back Period , Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Indeks untuk 
keadaan normal. Penilaian investasi menggunakan tingkat pendapatan apabila elemen-
eleman biaya dalam proyek ini tetap atau tidak mengalami kenaikan.  

Tahun 
Nilai  (Rp) 

EAT Depresiasi Cash Flow 

1 1.055.660.645 401.061.594 1,456,722,263 

2 1.106.752.287 401.061.594 1,507,813,905 

3 1.145.685.642 401.061.594 1,546,747,260 

4 1.500.969.581 401.061.594 1,902,031,199 

5 1.563.661.209 401.061.594 1,964,722,827 

6 1.628.970.371 401.061.594 2,030,031,988 

7 2.148.868.933 401.061.594 2,549,930,551 

8 2.238.620.490 401.061.594 2,639,682,108 

9 2.332.081.876 401.061.594 2,733,143,494 

10 2.429.526.702 401.061.594 2,830,588,320 

11 3.222.880.590 401.061.594 3,623,942,208 

12 3.357.489.754 401.061.594 3,758,551,372 

13 3.497.721.789 401.061.594 3,898,783,406 

14 3.643.811.032 401.061.594 4,044,872,650 

15 4.855.499.769 401.061.594 5,256,561,387 

16 5.058.299.409 401.061.594 5,459,361,027 

17 5.269.569.586 401.061.594 5,670,631,203 

18 5.489.662.378 401.061.594 5,890,723,996 

19 7.341.073.056 401.061.594 7,742,134,674 

20 7.647.686.442 401.061.594 8,048,748,059 

21 7.967.106.940 401.061.594 8,368,168,558 

22 8.299.867.926 401.061.594 8,700,929,544 

23 11.130.175.802 401.061.594 11,531,237,420 

24 11.595.047.514 401.061.594 11,996,109,132 

25 12.079.337.471 401.061.594 12,480,399,088 

Sumber : Hasil Pengolahan 
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Adapun pamater evaluasi yang digunakan oleh pihak pengelola yaitu Yayasan 
Margasatwa Tamansari Bandung dengan menggunakan parameter evaluasi ekonomi 
dengan membandingkan perkiraan biaya investasi dan manfaat yang didapat antara ada 
proyek dan tidak ada proyek. Parameter-parameter yang digunakan dalam 
pengembangan kebun binatang ini adalah : 
1) periode 25 tahun 
2) Indikator ekonomi harus dikalikan dengan NPV, IRR, PI dan PP 
3) Discount rate sebesar 13,4%, dengan asumsi bahwa biaya modal rata-rata tertimbang 

sebagai discount faktornya  
4) Biaya depresiasi, didasarkan pada umur penilaian investasi yaitu 25 tahun 

menggunakan metode straight line tanpa nilai sisa 
5) Besarnya pajak yang ditetapkan sebesar 30% (UU RI No.10 tahun 1999) 
6) Perubahan jumlah pengunjung, pengelola menetapkan untuk tahun pertama operasi 

ditetapkan jumlah pengunjung sebesar 1.726.464 orang, dan diperkirakan setiap 
tahunnya akan terus terjadi peningkatan pengunjung mengikuti hasil prediksi yang 
dibuat sebesar 4,18%  

7) Perubahan harga karcis, harga karcis yang direncanakan akan diperbaharui setiap 3 
tahun sekali dengan kenaikan 30%. Untuk penetapkan harga karcis pengelola diberi 
kebebasan untuk menetapkan harga karcis. 

8) Biaya operasional dialokasikan sebesar 87,5% dari total pendapatan, sedangkan 
perubahan biaya operasional disesuaikan dengan perubahan  pendapatan.   

 
g.  Penentuan Payback Periods (PP) 

Analisis ini mengukur kembalinya modal yang tertanam dalam proyek yang 
bersangkutan, secepat mungkin dapat diperoleh kembali, atau pengembalian modal 
sesuai dengan kemampuan benefit yang diperoleh sebelum melakukan perhitungan 
terlebih dahulu, bahwa biaya operasi yang dikeluarkan oleh kebun binatang sudah 
termasuk dalam depresiasi dengan demikian pengembalian yang dihitung merupakan 
keuntungan netto setelah biaya plus depresiasi. 

Berdasarkan perhitungan pengembangan kebun binatang dengan tingkat 
pengembalian 13,4% per tahun kepada Bank, dan dengan waktu pengembalian yang 
direncanakan 25 tahun, tetapi dalam jangka waktu 6 tahun 11 bulan Kebun Binatang 
Tamansari Bandung sudah dapat mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh Bank. 

 
2.  Penentuan Net Present  Value (NPV) 

Dengan memperhatikan perhitungan berdasarkan metode NPV pada tingkat 
discount factor 13,4% maka proyek ini akan layak untuk dijalankan dan akan 
mendatangkan keuntungan sebesar NPV positif sebesar 8.850.197.813 sehingga proyek 
pengembangan Kebun Binatang Tamansari Bandung layak untuk dilaksanakan. Atas 
dasar perhitungan tersebut sampai dengan jatuh tempo kredit atau jatuh pengembalian 
dalam jangka waktu 25 tahun kepada Bank, proyek dari pengembangan Kebun Binatang 
Tamansari Bandung dapat dikatakan layak. 

 
3.  Penentuan Internal Rate of Return (IRR) 

IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara penerimaan 
yang telah dipresent-valuekan dan pengeluaran yang telah dipresent valuekan sama 
dengan nol, dengan demikian IRR ini menunjukan kemampuan dari suatu proyek untuk 
menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang dapat dicapai. 
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Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman bahwa proyek yang akan dipilih 
apabila IRR > discount factor yang berlaku dapat dijalankan, begitu juga sebaliknya, jika 
diperoleh IRR < discount factor yang berlaku maka proyek sebaiknya tidak dijalankan. 
Dari hasil perhitungan ternyata proyek pengembangan Kebun Binatang Tamansari 
Bandung mempunyai IRR = 15,30% dalam keadaan normal dengan demikian proyek 
tersebut dapat diterima atau layak untuk dijalankan, karena suatu nilai IRR yang lebih 
besar dari atau sama dengan discount factor yang berlaku. 

 
4. Penentuan Profitability Indeks (PI) 

Profitability Indeks adalah rasio antara present value penerimaan arus kas dan 
present value pengeluaran arus kas. Dari hasil perhitungan ternyata proyek 
pengembangan kebun binatang menghasilkan PI sebesar 1,88 dalam keadaan normal, 
sehingga proyek tersebut dapat diterima atau layak untuk dijalankan, karena mempunyai 
PI yang lebih besar dari 1 (satu). 

Maka dari penilaian investasi tersebut dapat dikatakan bahwa proyek 
pengembangan kebun binatang layak untuk dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada 
kriteria investasi, apabila NPV yang positif, IRR lebih besar dari cost of capital, PI > 1 dan 
jangka waktu pengembalian (pay back period) selama 6 tahun 11 bulan, untuk kondisi 
21% modal sendiri dan 79% pinjaman bank.  

 
5.  Analisis Sensitivitas 

 Dalam perhitungan analisis sensitivitas dilakukan percobaan-percobaan atas 
semua kemungkinan perubahan yang terjadi dalam komponen pendapatan dan biaya, 
serta dianalisis bagaimana pengaruh perubahan tersebut terhadap NPV kebun binatang. 
Perubahan yang dianalisis adalah : 
1) Perubahan pendapatan naik sebesar 10%-20% dan perubahan pendapatan turun 

sebesar 10%-20%, dengan asumsi besarnya biaya tidak berubah, sehingga diketahui 
perubahan pendapatan berpengaruh terhadap NPV. 

2) Perubahan biaya naik sebesar 10%-20% dan perubahan biaya turun sebesar 10%-
20%, dengan asumsi besarnya pendapatan tidak berubah, sehingga diketahui 
perubahan pendapatan berpengaruh terhadap NPV. 

 
Dari hasil perhitungan sensitivitas investasi, didapatkan hasil seperti pada Tabel 

dibawah ini. 
Tabel 6. Hasil Perhitungan Sensitivitas Investasi 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dari perhitungan untuk ketiga skenario kondisi diatas (optimis, wajar dan pesimis), 

maka dalam Tabel didapat hasil akhir dari perhitungan NPV dari ketiga kondisi tersebut. 
Nilai NPV yang positif menunjukan bahwa perusahaan dapat menerima usulan investasi. 

No Perubahan varibel 
N P V (Rp) 

Pendapatan Biaya 

1 +20% 189.153.067.403 (200.818.814.096) 

2 +10% 62.709.078.002 (117.613.882.348) 

3 0% 8.850.197.813 8.850.197.813 

4 -10% (123.321.672.658) 48.795.981.150 

5 -20% (213.473.107.530) 132.000.912.898 

Sumber : Hasil Pengolahan 
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 Dari tabel diatas dapat terlihat pada kondisi pesimis dengan pendapatan 
mengalami penurunan 10% maka proyek sudah tidak menguntungkan lagi, sama dengan 
kondisi pesimis biaya operasional mengalami kenaikan sampai 10% proyek sudah tidak 
bisa dilaksanakan. Dengan demikian perubahan pendapatan dan biaya operasional 
berpengaruh/sensitivitas terhadap NPV.  

 Skenario ketiga kondisi diatas dilakukan dalam rangka memberikan arahan dan 
pandangan bagi pihak pengambil keputusan, sampai sejauhmana investasi tersebut akan 
memberikan keuntungan/profit bagi perusahaan ditinjau dari risiko yang akan terjadi.    

 
E. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang mendukung terhadap pengembangan kebun binatang saat ini 

adalah: 
• Tuntutan para pengunjung 

 Adanya permohonan para pengunjung untuk mempunyai kebun binatang yang 
beragam aneka ragam koleksi satwanya, sehingga pihak pengelola mengagendakan 
untuk melakukan pengembangan kebun binatang ke dalam rencana kerja. 

• Rencana pengembangan usaha  
Pengembangan ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam, 
meningkatkan pelayanan kepada pengunjung, merealisasikan program kerja dan 
meningkatkan nilai tambah kebun binatang. 

2. Kriteria penentuan keputusan investasi kebun binatang ini dibuat dengan 
menggunakan discount factor sebesar 13,4%, yang mana nilai 13,4% tersebut diambil 
dari besarnya biaya modal yang dihitung berdasarkan Weighted Average Cost of Capital. 

3. Kelayakan Pengembangan kebun binatang ditinjau dari Aspek Finansial 
Kelayakan pengembangan kebun binatang ini dapat dilihat dari adanya penilaian 
investasi, antara lain perhitungan Pay back period, NPV, IRR dan Profitability Indeks. 
Dari penilaian investasi dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut dapat dilaksanakan 
karena nilai Payback period,  NPV, IRR dan profitability indeks lebih besar dari nol untuk 
pendapatan dan biaya dalam keadaan normal. Berdasarkan perhitungan didapat : 
▪ Payback period             = 6 tahun 11 bulan  
▪ Net Present Value        = 8.850.197.813 
▪ Internal Rate of Return = 15,30%  
▪ Profitability Indeks        = 1,88 

Dengan melihat hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut layak 
untuk dilaksanakan. 

4.  Berdasarkan hasil perhitungan sensitivitas dapat disimpulkan bahwa : 
• Proyek pengembangan kebun binatang ditinjau dari aspek finansial adalah tidak 

layak untuk dilaksanakan jika dilihat dari sensitivitas pendapatan turun sebesar 
10%-20% dari keadaan normal, karena menghasilkan nilai NPV dan IRR yang 
negatif. Dan proyek dapat dilaksanakan jika pendapatan naik sebesar 10%-20% dari 
keadaan normal. 

• Proyek pengembangan kebun binatang ditinjau dari aspek finansial adalah layak 
untuk dilaksanakan jika dilihat dari sensitivitas biaya turun sebesar 10%-20% dari 
keadaan normal, dan proyek tidak dapat dilaksanakan jika biaya naik sebesar 10%-
20% dari keadaan normal.  
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