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LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Investasi dalam arti luas menurut William F.Sharfe dalam bukunya,

Investment, adalah mengorbankan dollar sekarang untuk dollar di masa yang akan

datang. Dari pengertian ini terkandung 2 atribut penting di dalam investasi, yaitu

adanya resiko dan tenggang waktu.

Mengorbankan uang atau dollar artinya menanamkan sejumlah dana (uang)

dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai. Kemudian

mengharapkan pengembalian investasi dengan disertai tingkat keuntungan yang

diharapkan di masa yang akan datang (dalam waktu tertentu).

Pengorbanan sekarang mengandung suatu kepastian bahwa uang yang

digunakan untuk investasi sudah pasti dikeluarkan. Sedangkan hasil di masa yang

akan datang bersifat tidak pasti, tergantung dari kondisi di masa yang akan datang.

Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu

investasi pun dibagi dalam beberapa jenis. Dalam prakteknya jenis investasi

dibagi 2 macam yaitu :

1. Investasi nyata (real investment)

Investasi nyata atau real investment, merupakan investasi yang dibuat dalam

harta tetap (fixed asset) seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.

2. Investasi finansial (financial investment)

Investasi finansial atau financial investment, merupakan investasi dalam

bentuk kontak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga

lainnya seperti sertifikat deposito.

Investasi dapat pula diartikan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang

memiliki jangka waktu yang relatif panjang dalam berbagai bidang usaha.

Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu,

baik bersifat ataupun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan,

pembangunan gedung, serta proyek penelitian dan pengembangan.

Secara umum pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai

sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah (organisasi) tertentu dalam
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jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan

sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan proyek biasanya dilakukan untuk berbagai bidang antara lain

sebagai berikut :

1. Pembangunan fasilitas baru

Artinya merupakan kegiatan yang benar-benar baru dan belum pernah ada

sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha baru.

2. Perbaikan fasilitas yang sudah ada

Merupakan kelanjutan dari usaha yang sudah ada sebelumnya. Artinya sudah

ada kegiatan sebelumnya, namun perlu dilakukan tambahan atau perbaikan

yang diingankan.

3. Penelitian dan pengembangan

Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk suatu fenomena yang

muncul di masyarakat, lalu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan

tujuan yang diharapkan.

Dalam prakteknya, timbulnya suatu proyek disebabkan oleh berbagai faktor

antara lain :

1. Adanya permintaan pasar

Artinya adanya suatu kebutuhan dan keinginan dalam masyarakat yang harus

disediakan. Hal ini disebabkan karena jenis produk yang tersedia belum

mencukupi atau memang belum ada sama sekali.

2. Untuk meningkatkan kualitas produk

Bagi perusahaan tertentu proyek dilakukan dalam rangka meningkatkan

kualitas atau mutu suatu produk. Hal ini dilakukan karena tingginya tingkat

persaingan yang ada.

3. Kegiatan pemerintah

Artinya merupakan kehendak pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat atas suatu produk atau jasa, sehingga perlu disediakan berbagai

produk melalui proyek-proyek tertentu.

Kemudian pengertian bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk

memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam
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berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.

Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi

pemilik bisnis, baik keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bentuk keuntungan yang diharapkan lebih banyak dalam dalam bentuk finansial.

Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan sesuai

dengan batas waktunya. Bidang usaha yang dapat digeluti beragam, mulai dari

perdagangan, industri, pariwisata, agrobisnis atau jasa-jasa lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Studi Kelayakan

Bisnis (SKB) adalah :

Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu

kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka

menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Mempelajari secara mendalam artinya meneliti secara sungguh-sungguh data

dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung dan dianalisis hasil penelitian

tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan

terhadap usaha yang akan dijalankan dengan ukuran tertentu, sehingga diperoleh

hasil maksimal dari penelitian tersebut.

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut

dilakukan untuk menentukan apakah usaha  yang akan dijalankan akan

memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan

dikeluarkan. Dengan kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang

dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai

dengan tujuan yang mereka inginkan. Layak disini diartikan juga akan

memberikan keuntungan tidak hanya bagi perusahaan yang menjalankannya, akan

tetapi juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas.

Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi, aspek

hukum, aspek pasar dan pemasaran,aspek keuangan, aspek teknis, aspek

manajemen, aspek ekonomi dan sosial serta aspek dampak lingkungan.

Paling tidak ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek

dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu :

1. Menghindari resiko kerugian
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Untuk mengatasi resiko kerugian dimasa yang akan datang, karena dimasa

yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini ada yang

dapat diramalakan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa

diramalkan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk

meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita

kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan perencanaan

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan

datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan

hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan meliputi berapa

jumlah dana yang akan diperlukan, kapan usaha atau proyek akan dijalankan,

dimana lokasi proyek akan dibangun, siapa-siapa yang akan

melaksanakannya, bagaimana cara menjalankan, berapa besar keuntungan

yang akan diperoleh serta bagaimana mengawasinya jika terjadi

penyimpangan. Yang jelas dalam perencanaan sudah terdapat jadwal

pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu.

3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat

memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis

tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Kemudian pengerjaan

usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehinggga tepat sasaran dan sesuai

dengan rencana yang sudah disusun. Rencana yang sudah disusun dijadikan

acuan dalam mengerjakan setiap tahap yang sudah direncanakan.

4. Memudahkan pengawasan

Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha atau proyek sesuai dengan rencana

yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan untuk melakukan

pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar

pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang telah disusun.

Pelaksana pekerjaan dapat sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena

merasa ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat

oleh hal-hal yang tidak perlu.
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5. Memudahkan pengendalian

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan maka jika

terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat

dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian

adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tidak melenceng dari rel

yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai.

2.2 Lembaga-lembaga yang Memerlukan Studi Kelayakan

Hasil penilaian melalui studi kelayakan ini sangat diperlukan dan dibutuhkan

oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan terhadap usaha

atau proyek yang akan dijalankan. Perusahaan yang melakukan studi kelayakan

akan bertanggung jawab terhadap hasil yang mereka katakan layak, sehingga

pihak-pihak yang berkepentingan merasa yakin dan sangat percaya dengan hasil

studi kelayakan yang telah dilakukan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan

tersebut antara lain :

1. Pemilik usaha

Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis

studi kelayakan yang telah dibuat, hal ini disebabkan para pemilik tidak mau

jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu

hasil studi kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh para

pemilik, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak.

2. Kreditor

Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat berkepentingan terhadap

hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lainnya

tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang diberikan akan macet akibat

usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Oleh

karena itu untuk usaha-usaha tertentu pihak perbankan akan melakukan studi

kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dikucurkan

kepada pihak peminjam.
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3. Pemerintah

Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan adalah untuk meyakinkan

apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat bagi

perekonomian secara umum. Kemudian bisnis juga harus memberikan

manfaat kepada masyarakat luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga berharap bahwa bisnis yang akan dijalankan tidak merusak

lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, binatang maupun tumbuh-

tumbuhan.

4. Masyarakat luas

Bagi masyarakat luas dengan adanya bisnis, terutama bagi masyarakat

sekitarnya, akan memberikan manfaat seperti tersedianya lapangan kerja, baik

bagi pekerja disekitar lokasi proyek maupun bagi masyarakat lainnya.

Kemudian manfaat lain adalah terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan

(terisolasi). Adanya bisnis tentu juga akan menyediakan sarana dan prasarana.

Misalnya, dengan dibukanya fasilitas umum seperti jalan, jembatan, listrik,

telepon, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana olahraga, taman dan

fasilitas lainnya.

5. Manajemen

Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen

perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang sudah ditugaskan. Kinerja

tersebut dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, sehingga terlihat prestasi

kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha.

2.3 Biaya Kebutuhan Investasi

Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk digunakan untuk membeli asset-

aset yang dibutuhkan proyek tersebut. Aset-aset ini biasanya berupa aset tetap

yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian sampai dapat dioperasikan.

Oleh karena itu dalam melakukan investasi dikenal dengan nama biaya kebutuhan

investasi yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan

dengan investasi tersebut. Biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan

jenis usaha yang akan dijalankan.

Pengertian biaya prainvestasi adalah biaya-biaya yang akan dikeluarkan
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perusahaan dalam rangka membuat usaha baru, baik dalam hak aktiva tetap atau

biaya modal kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk aktiva tetap meliputi pembelian

tanah, pendirian bangunan atau gedung pabrik, pembelian mesin-mesin,

kendaraan atau inventaris lainnya.

Kemudian biaya modal kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

Secara umum komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut :

1. Biaya Prainvestasi terdiri dari :

a. Biaya pembuatan studi

b. Biaya pengurusan izin-izin

2. Biaya pembelian aktiva tetap seperti :

a. Aktiva tetap berwujud antara lain :

- Tanah

- Mesin-mesin

- Bangunan

- Peralatan

- Inventaris kantor

- Aktiva berwujud lainnya

b. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain :

- Goodwill

- Hak cipta

- Lisesnsi

- Merek dagang

3. Biaya operasional yang terdiri dari :

a. Upah dan gaji karyawan

b. Biaya listrik

c. Biaya telepon dan air

d. Biaya pemeliharaan

e. Pajak

f. Premi asuransi

g. Biaya pemasaran
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h. Biaya-biaya lainnya.

Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dapat digunakan

modal sendiri atau modal pinjaman atau kombinasi dari keduanya. Pembiayaan

untuk membeli aktiva tetap biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang.

Hal ini disebabkan aktiva tetap digunakan dalam jangka waktu relatif panjang

pula, sehingga pengembalian pinjamannya pun dapat dilakukan secara jangka

panjang. Sedangkan untuk biaya operasional biasanya digunakan pinjaman jangka

pendek.

2.4 Arus Kas (Cash Flow)

Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam

suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berapa berapa uang yang

masuk (cash in) ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. cash flow juga

menggambarkan berapa uang yang keluar (cash out) serta jenis-jenis biaya yang

dikeluarkan.

Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari

pihak tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan

yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang

dijalankan seperti penjualan. Uang masuk dapat pula berasal dari pendapatan

lainnya yang bukan dari usaha utama.

Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam

suatu periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang dijalankan,

maupun yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha utama. Uang

keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk

berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti pembayaran

cicilan hutang dan bunga pinjaman, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya

pemasaran dan biaya-biaya lainnya.

Dalam cash flow semua data pendapatan yang diterima dan biaya yang

dikeluarkan baik jenis maupun jumlahnya di estimasi sedemikian rupa, sehingga

menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran dimasa yang akan datang.

Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan dan

biaya yang akan diperoleh dan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan
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dalam suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan dan biaya apa saja yang

dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang

dikeluarkan setiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat kas akhir yang

diterima perusahaan.

Jadi arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar perusahaan mulai

dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal

ini bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang

yang diinvestasiakn di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika

dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan :

1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari

2. Kas digunakan untuk membayar berbagai kewajiban yang jatuh tempo

3. Kas juga dilakukan untuk melakukan investasi kembali

Oleh karena itu bagi investor kas lebih penting dari laba. Jenis-jenis cash flow

yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari :

1. Initial Cash Flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran-

pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Sebagai contoh biaya

prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan dan modal

kerja.

2. Operasional Cash Flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada

saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang

dikeluarkan pada suatu periode.

3. Terminal Cash Flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha

tersebut berakhir.

Adapun rumus penyusutan dapat dilihat di bawah ini :Penyusutan	 = 	 …………………………………………...(2.1)

Adapun cara yang dapat digunakan untuk menghitung aliran kas masuk

adalah sebagai berikut:

a. Rumus aliran kas masuk ini digunakan apabila investasi dilakukan dengan

100 % modal sendiri, artinya tanpa modal pinjaman, sehingga aliran kas

masuk dapat dihitung sebagai berikut :

Aliran kas masuk bersih = EAT + Penyusutan ………………..………(2.2)
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Catatan :

-Earning Before Tax (EBT) atau laba sebelum pajak

-Earning After Tax (EAT) atau laba setelah pajak

b. Rumus aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah :

Kas masuk bersih = EAIT + Penyusutan + Bunga (1 - tax) ………….(2.3)

Catatan :

-Earning Before Intrest and  Tax (EBIT) atau laba sebelum bunga dan

pajak

-Earning After Interest and Tax (EAIT) atau laba setelah bunga dan pajak.

2.5 Pajak

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Antara lain disebutkan bahwa :

masalah-masalah lain yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan

pembangunan ekonomi adalah di antaranya : pemantapan sistem perpajakan, agar

kekuatan ekonomi semakin berkembang, meningkatkan kemampuan Negara,

dalam rangka meratakan pendapatan masyarakat dan memeratakan beban

pembangunan agar lebih sesuai dengan asas keadilan serta mendorong pula pola

hidup sederhana dan menunjang kegiatan pembangunan pada umumnya.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia Soeharto di depan

sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 agustus 1985, menyatakan : “ usaha

untuk meningkatkan kemampuan menyediakan pembiayaan yang bersumber dari

dalam negeri akan terus kita tingkatkan, dalam rangka mengusahakan kemampuan

tinggal landas atas dasar kemampuan sendiri dalam Repelita VI nanti, antara lain

dengan meningkatkan kesadaran kita agar menjadi pembayar pajak yang

bertanggung jawab”.

Di Indonesia, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan mendasar yang

terdapat pada Undang-undang Pajak yang baru, antara lain adalah perubahan pada

sistem pemungutan pajak atas penghasilan yang memberi kepercayaan dan

tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, dan

menetapkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang (Self assessment), serta

membayar dan melaporkan jumlah pajak tersebut.

Undang-undang perpajakan yang baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan
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peran serta dan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dengan membayar pajak penghasilan sesuai dengan keadaan

sebenarnya. Dengan meningkatnya peran serta dan kepatuhan wajib pajak,

diharapakan penerimaan Negara dari sektor perpajakan akan lebih meningkat,

untuk pembiyaan pembangunan nasional.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan

kena pajak adalah sebagai berikut :

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

1 Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5 %

2 Di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15 %

3 Di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500. 000.000,- 25 %

4 Di atas Rp 500. 000.000,- 30 %

Sumber : www.pajak.go.id

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar

28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan

menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh

lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

(2b)Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang

disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan

tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih

rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat

(2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10%
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(sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah

penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak

tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang

terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak

melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.6 Aspek-aspek dalam Penilaian

Dalam melakukan pembuatan dan penilaian studi kelayakan melalui tahap-

tahap yang telah ditentukan, hendaknya dilakukan secara benar dan lengkap.

Kemudian setiap tahapan memiliki berbagai aspek yang harus diteliti, diukur dan

dinilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Urutan penilaian aspek mana yang harus didahulukan tergantung pada

kesiapan penilaian dan kelengkapan data yang ada. Tentu saja dalam hal ini

dengan pertimbangan prioritas mana yang harus didahulukan lebih dulu dan mana

yang berikutnya.

Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan

adalah sebagai berikut :
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2.6.1 Aspek Hukum

Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan

keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai ke izin-

izin yang dimiliki, kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena

hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari

timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari

pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut

dijalankan,maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai

persyaratan harus lebih dulu sudah terpenuhi. Bagi badan usaha yang akan

dijalankan juga perlu dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum

seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti apakah PT, Firma, Koperasi

atau yayasan.

Bagi penilai studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan,

kesempurnaan dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki,

sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

Kegagalan dalam penelitian aspek ini akan berakibat tidak sempurnanya hasil

penelitian atau dengan kata lain apabila ada dokumen yang tidak sah dan tidak

sempurna pasti akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Diketahui bahwa banyak sekali usaha yang telah berjalan pada akhirnya di

kemudian hari menimbulkan masalah. Masalah yang timbul kadang-kadang

sangat vital, sehingga usaha yang semula dinyatakan layak untuk semua aspek,

ternyata menjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kurang teliti dalam

penilaian di bidang hukum sebelum usaha tersebut dijalankan.

Apabila badan hukum yang ternyata fiktif, artinya tidak sah secara hukum,

sehingga tidak layak disebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Atau pula

dapat terjadi izin-izin yang dimiliki ternyata palsu. Kemudian peliknya masalah

tanah, dimana sering terjadi pemalsuan surat-surat tanah sehingga menimbulkan

sengketa yang berkepanjangan. Pada akhirnya akibat kurang teliti dalam

penelitian dokumen akan sangat merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

Oleh karena itu hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini
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dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang

jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-

surat atau dokumen yang hendak kita teliti. Demikian juga bagi mereka yang

hendak menyiapakan suatu proyek atau usaha maka perlu dilakukan berbagai

persiapan yang berkaitan dengan aspek hukum ini.

2.6.1.1 Jenis-jenis Badan Hukum Usaha

Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari

perusahaan perseorangan, firma sampai kepada bentuk koperasi. Masing-masing

badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dan

kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal

yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta

pembagian keuntungan masing-masing badan usaha. Dalam hal tanggung jawab

antara perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perseorangan tentu berbeda dengan

Perseroan Terbatas (PT). Dalam perusahaan yang berbentuk Perusahaan

Perseorangan tanggung jawab pemilik modal tidak terbatas apabila perusahaan

mengalami kebangkrutan, sedangkan dalam perusahaan berbentuk Perseroan

Terbatas tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetor ke perusahaan.

Dalam prakteknya jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut :

1. Perseorangan

2. Firma (Fa)

3. Perseroan Komanditer (CV)

4. Perseroan Terbatas (PT)

5. Perusahaan Negara

6. Perusahaan Daerah

7. Yayasan

8. Koperasi

Penjelasan masing-masing badan usaha mulai dari pengertian, syarat-syarat

pendirian, modal, tujuan perusahaan, bidang usaha dan lainnya adalah sebagai

berikut :

1. Perseorangan

Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh
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perseorangan (hanya seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan

sangatlah sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus, sebagaimana

bentuk badan hukum lainnya. Disamping itu penderian perusahaan perseorangan

tidak memerlukan modal besar. Kelebihan perusahaan jenis ini disamping

pendiriannya mudah adalah tidak diperlukan organisasi yang besar, akan tetapi

cukup dengan organisasi dan manajemen sederhana. Pimpinan perusahaan

perseorangan biasanya pemilik usaha tersebut yang sekaligus menjadi

penanggung jawab terhadap segala aktifitas perusahaan termasuk kewajiban

terhadap pihak luar. Artinya bila terjadi sesuatu terhadap kewajiban kepada pihaka

lain, misalnya dalam hal hutang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemilik

sampai kepada harta pribadi.

Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri dan untuk mencari modal

dari luar relatif lebih sulit. Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan

adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.

2. Firma (Fa)

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan

menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri

dari 2 cara. Pertama melalui akte resmi dan yang kedua akte di bawah tangan. Jika

melalui akte resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita Negara.

Namun jika memilih akte di bawah tangan proses tersebut tidak perlu, cukup

melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat.

Kepemimpinan firma berada sepenuhnya di tangan pemilik sekaligus

bertanggung jawab terhadap segala resiko yang mungkin timbul,  seperti masalah

utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma.

Sama seperti halnya perusahaan perseorangan tujuan firma adalah untuk

mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan

relatif lebih mudah jika dibandingkan perusahaan perseorangan.

3. Perseroan Komanditer (Comanditer Vennotschap)

Perseroan Komanditer atau lebih sering disingkat dengan CV merupakan

persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam Perseroan Komanditer

terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu
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lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi

modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal

yang ditanamkan dalam perusahaan.

Perusahaan Perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan

bertanggung jawab atas semua resiko atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta

perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya.

Tujuan pendirian CV guna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut

menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak

digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan

hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan

hukum lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki,

kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang

disetor.

Pengertian Perseroan Terbatas menurut undang-undang adalah :

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan

kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut :

a. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk

melakukan suatu kegiatan.

b. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara

pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya

c. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu

yang akan dijalankan.

d. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk

saham.

e. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam
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Undang-undang serta Peraturan Pemerintah lainnya.

Dalam praktek jenis Perseroan Terbatas terdiri dari :

1. Dilihat dari segi Kepemilikan

a. Perseroan Terbatas Biasa

Merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham dan pengurusnya

adalah warga Negara Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (dalam

pengertian tidak ada modal asing).

b. Perseroan Terbatas Terbuka

Merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan

dimungkinkan warga Negara asing atau badan hukum asing menjadi

pendiri, pemegang saham atau pengurusnya dari PT tersebut.

c. Perseroan Terbatas (PERSERO)

Merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Perseroan Terbatas jenis ini sebagian besar

pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara.

Biasanya perusahaan jenis ini kata “persero” ditulis dibelakang nama

Perseroan Terbatas tersebut.

2. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas, dibagi dalam :

a. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah

pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang tidak

melakukan penawaran umum.

b. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka maksudnya adalah perseroan yang modal dan jumlah

pemegang sahamnya memenuhi Kriteria tertentu atau perseroan yang

melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya

disertai dengan singkatan “Tbk” di belakang nama PT tersebut.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu

yang dipersyaratkan, artinya besarnya modal sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dalam prakteknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari :
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1. Modal Dasar (authorized capital)

Merupakan modal yang pertama kali dan tertera dalam akte notaris pada saat

PT tersebut didirikan.

2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (issued capital)

Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang

saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25 % dari modal dasar.

3. Modal Setor (paid-up capital)

Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang

jumlahnya sebesar 50 % dari modal ditempatkan.

Persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah harus sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan melalui prosedur yang berlaku. Tata cara

mendirikan Perseroan Terbatas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

pendirian tersebut adalah sebagai berikut :

1. PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang.

2. Pendirian PT dituangkan dalam akte notaris.

3. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

4. Mencantumkan perkataan “PT” dalam Akte notaris.

5. Disahkan oleh Menteri Kehakiman

6. Didaftarkan berdasarkan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

7. Diumumkan dalam Berita Negara

8. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah).

9. Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari

modal dasar.

10. Menyetor Modal Setor 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan

pada saat perusahaan didirikan.

Demikian pula bagi Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan

dipersyaratkan untuk :

1. Mencantumkan nama, maksud dan tujuan kegiatan perseroan.

2. Perpanjangan jangka waktu perseroan.

3. Peningkatan atau penurunan modal.
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4. Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau

sebaliknya.

Untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas hal-hal yang perlu

diteliti adalah keabsahan dari Perseroan Terbatas tersebut. Pendirian suatu

Perseroan Terbatas haruslah dibuatkan Akte Notaris, kemudian didaftarkan di

pengadilan negeri untuk memperoleh pengesahan dan akan diberitakan dalam

lembaran Negara.

Didalam akte pendirian juga dicantumkan nama-nama pendiri, komisaris,

direksi, bidang usaha dan tujuan perusahaan didirikan. Tugas peneliti adalah

dengan mengecek langsung pihak-pihak yang mengeluarkan dokumen atau ke

departemen teknis untuk menilai keabsahan Perseroan Terbatas tersebut.

Hal-hal yang perlu diteliti khususnya yang berkaitan dengan keabsahan

perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- Akte Notaris

- Persetujuan Menteri Kehakiman

- Pendaftaran di pengadilan setempat

- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

5. Perusahaan Negara

Perusahaan Negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan

undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan Negara yang

dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan Negara dipimpin oleh

seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan Negara

dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain Perusahaan Jawatan (Perjan),

Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan Perusahaan Negara yang didirikan

untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang

teguh pada efisiensi, efektifitas dan ekonomis. Perjan dipimpin oleh seorang

kepala yang berada pada suatu departemen. Modal diperoleh dari Negara yang

dimasukan dalam anggaran belanja departemen yang membawahinya. Pegawai

perusahaan Perjan merupakan pegawai negeri.

Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan yang melayani kepentingan
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umum. Berbeda dengan Perjan, Perum didirikan dengan tujuan untuk mencari

keuntungan. Modal Perum berasal dari pemerintah atau pihak lain. Pegawainya

adalah pegawai perusahaan Negara yang diatur tersendiri.

Perusahaan Perseroan (Persero) merupakan perusahaan Negara yang didirikan

dengan maksud untuk mencari profit. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah

Perseroan Terbatas (PT). Modal diperoleh seluruh atau sebagian dari Negara.

Dengan demikian dimungkinkan patungan antara swasta dengan Negara. Peranan

pemerintah adalah sebagai pemegang hak suara terbesar sesuai dengan mayoritas

saham yang dipegangnya.

6. Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu

peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah

yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-

undang.

Tujuan didirikan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya.

Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah.

7. Yayasan

yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan mencari keuntungan

dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari

sumbangan, wakaf, hibah atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus

dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan.

8. Koperasi

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat berdasarkan azas kekeluargaan.

Pendirian koperasi melalui akte pendirian setelah memperoleh pengesahan

pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. Koperasi dibentuk melalui

rapat anggota minimal 20 orang yang masing-masing memenuhi 3 syarat yaitu :

a. Mampu melaksanakan tindakan hukum
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b. Menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar koperasi.

c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota

koperasi.

Dalam prakteknya jenis-jenis koperasi terdiri dari :

- Koperasi produksi

- Koperasi konsumsi

- Koperasi jasa

- Koperasi serba guna usaha

- Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu.

Koperasi dikelola oleh pengurus yang diangkat oleh rapat anggota dan

pembagian hasil usaha berdasrkan jasa/partisipasi masing-masing anggota. Prinsip

koperasi adalah anggota koperasi merupakan pemilik segaligus pengguna jasa

koperasi.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri

berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan atau hibah. Modal

pinjaman berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan

lembaga keuangan lainnya atau melalui penerbitan obligasi serta surat hutang

lainnya.

Tujuan koperasi adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2.6.1.2 Jenis-jenis Izin Usaha

Kegiatan usaha dimana pun selalu memerlukan berbagai dokumen penunjang

usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya.

Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan

itu sendiri dari berbagai hal. Kemudian dokumen dan izin-izin ini juga diperlukan

bagi instansi tertentu sebagai data untuk melakukan berbagai pengawasan

terhadap jalannya kegiatan usaha tersebut dari berbagai penyimpangan yang

mungkin terjadi. Juga untuk memudahkan instansi tertentu untuk mengambil

tindakan tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak

tertentu pula apabila perusahaan melakukan penyimpangan. Oleh karena itu

pembuat studi kelayakan bisnis, masalah izin-izin perlu segera diurus sebelum
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usaha dijalankan.

Dalam prakteknya terdapat beragam izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin

yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang

dimaksud adalah :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Izin-izin Usaha.

4. Sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki.

Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan

yang harus dinilai oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha

perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut antara lain :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2. Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

3. Izin Usaha Tambang.

4. Izin Usaha Perhotelan dan Pariwisata.

5. Izin Usaha Farmasi dan Rumah Sakit.

6. Izin Usaha Peternakan dan Pertanian.

7. Izin Domisili, dimana perusahaan/lokasi proyek berada.

8. Izin Gangguan.

9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

10. Izin Tenaga Kerja Asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing.

Disamping keabsahan dokumen di atas yang tidak kalah pentingnya adalah

penelitian dokumen lainnya, yaitu :

1. Bukti diri (KTP atau SIM).

2. Sertifikat Tanah.

3. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

4. Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu.

2.6.1.3 Dokumen yang Diteliti

Banyaknya dokumen yang diteliti sangat tergantung dari jenis usahanya.

Yang terpenting adalah urutan prioritas dokumen yang menjadi pokok perhatian.

Urutan prioritas menunjukan bahwa dokumen tersebut sangat penting bagi usaha
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yang akan diajukan nanti.

Secara umum masalah-masalah yang akan diteliti sehubungan dengan aspek

hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Badan Usaha

Ada beberapa jenis bentuk badan hukum yang lazim di Indonesia, seperti

misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi,

Yayasan, Firma (Fa) dan lain-lainnya. Kebanyakan perusahaan yang akan

melakukan suatu investasi, biasanya merupakan perusahaan besar, baik dari segi

modal, maupun jangkauan usahanya. Oleh karena itu biasanya perusahaan yang

banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah

perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Penilaian PT harus

sampai ke Berita Negara.

2. Bukti Diri

Yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan

setempat yang dikenal dengan nama Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Setiap perusahaan yang akan beroperasi di Indonesia, haruslah membuat surat

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.

Dalam hal ini yang perlu kita teliti adalah ke departemen teknis yang

mengeluarkan surat tanda daftar perusahaan tersebut. Departemen teknis yang

mengeluarkan TDP adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya

pengurusan TDP adalah pada saat perusahaan mengurus akte pendirian

perusahaan tersebut.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan hal yang terpenting untuk diteliti,

apakah sudah dimiliki atau belum. Jika sudah diteliti dapatlah kita mengeceknya

ke departemen teknis yang mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengurusan NPWP juga dilakukan bersamaan dengan pengajuan akte notaris ke

Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan

nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah.
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5. Izin-izin Perusahaan

Penelitian keabsahan dokumen izin-izin juga hendaknya dijalankan ke

departemen teknis. Izin-izin tersebut antara lain :

a. Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan atau usaha

yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen

Perdagangan dan Perindustrian.

b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI), bagi perusahaan atau usaha yang

bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan

Perindustrian.

c. Izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan.

d. Izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Paariwisata Pos dan

Telekomunikasi.

e. Izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan.

f. Izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian.

g. Izin domisili, di mana perusahaan / lokasi proyek berada dari Pemerintah

Daerah (Pemda).

h. Izin gangguan untuk usaha tertentu guna menghindari segala kemungkinan

hal-hal yang tidak diinginkan.

i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus untuk pendirian gedung baru

atau merehap pembangunan suatu gedung.

j. Izin tenaga kerja asing jika ada.

6. Keabsahan Dokumen lainnya

Disamping keabsahan dokumen diatas yang tidak kalah pentingnya adalah

penelitian dokumen lainnya yaitu :

a. Status Hukum Tanah

Keabsahan Sertifikat Tanah sampai ke pihak yang berwenang yang

mengeluarkannya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang perlu

diperhatikan adalah status tanah tersebut antara lain adalah  sebagai

berikut :

 Jenis hak atas tanah

- Hak Milik
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- Hak Guna Bangunan

- Hak Guna Usaha

- Hak Pakai

- Hak Sewa

 Harga tanah sekarang dan prediksi di masa yang akan datang.

 Nama dan alamat pemilik sebenarnya.

 Kondisi tanah dalam sengketa atau tidak

 Rencana tata kota

 Tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak, karena tanah yang

tidak dapat diperjualbelikan adalah :

- Tanah Adat

- Tanah Wakaf

- Tanah Sengketa

- Tanah Trasmigrasi

- Tanah Badan Pemerintah

b. Kendaraan Bermotor

Keaslian surat-surat kendaraan yang akan digunakan untuk usaha tersebut

seperti usaha jasa angkutan yaitu :

 Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

 Harga beli (faktur dan kuitansi)

 Kondisi Kendaraan

 Izin Trayek, jika usaha transportasi

c. Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu.

2.6.2 Aspek Keuangan

Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha), sudah barang

tentu memerlukan sejumlah modal uang, disamping keahlian lainnya. Modal yang

digunakan untuk membiayai  suatu bisnis, mulai dari biaya prainvestasi, biaya

investasi dalam aktiva tetap sampai dengan modal kerja. Untuk pertama kali

modal digunakan guna membiayai biaya prainvestasi dan aktiva tetap seperti,

pengurusan izin-izin, pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung,

pembelian mesin-mesin sampai dengan biaya operasi pada saat bisnis tersebut
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dijalankan. Besarnya modal untuk investasi yang diperlukan tergantung dari jenis

bisnis yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan investasi

perlu dilakukan sebelum investasi dilakukan.

2.6.2.1 Pengertian Aspek Keuangan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai

sumber yang ada. Sumber dana yang dicari dapat dipilih, apakah dengan modal

sendiri atau modal pinjaman. Penggunaan masing-masing modal tergantung

dengan tujuan penggunaan modal, jangka waktu serta jumlah yang diinginkan

perusahaan. Masing-masing modal memiliki keuntungan dan kerugian – terutama

dari segi biaya dan waktu persyaratan untuk memperolehnya, dan jumlah yang

dapat dipenuhi.

Dalam prakteknya pembiayaan suatu usaha bersumber dari sumber dana yang

diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Apalagi

untuk usaha baru tidak akan mungkin memperoleh modal secara pinjaman seratus

persen, mengingat belum adanya kepercayaan dari pihak investor.

Yang perlu memperoleh perhatian berkaitan dengan perolehan modal adalah

masa pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pengembalian ini

tergantung dari perjanjian dan estimasi keuntungan diperoleh dari selisish

pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan

sangat berperan dalam pengembalian dana suatu usaha. Oleh karena itu perlu

dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum usaha dijalankan.

Dalam membuat estimasi pendapat yang akan diperoleh di masa yang akan

datang perlu dilakukan perhitungan secara cermat dengan membandingkan data

dan informasi yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan estimasi biaya-biaya

yang akan dikeluarkan selama periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang

akan dikeluarkan perlu dirinci serinci mungkin. Semua ini tentunya menggunakan

asumsi-asumsi tertentu yang akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas (cash

flow) perusahaan selama periode usaha.

Dengan dibuatnya aliran kas perusahaan, kemudian dinilai kelayakan

investasi tersebut, melalui kriteria kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk

menilai apakah investasi ini layak atau tidak dijalankan dilihat dari aspek
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keuangan. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan

kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan Net Present Value (NPV),

Annual Equivalent, Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) dan

Payback Period.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan

aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan

merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya.

Penilaian aspek keuangan meliputi penilaian sumber-sumber dana yang akan

diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi

selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan

selama umur investasi, proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa

periode kedepan, kriteria penilaian investasi dan rasio keuangan yang digunakan

untuk menilai kemampuan perusahaan.

2.6.2.2 Sumber-sumber Dana

Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana

yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana

yang ada seperti dari modal sendiri, modal pinjaman atau keduanya. Pilihan

apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari

keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dan kebijakan pemilik

usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah

satu modal atau modal gabungan.

Dalam prakteknya kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri dari

dua macam yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan

untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan serta

inventaris lainnya dan biasanya modal pinjaman berjangka waktu panjang.

Kemudian modal kerja yaitu yaitu modal yang digunakan untuk membiayai

operasional perusahaan dan biasanya berjangka waktu pendek. Modal kerja

digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan

biaya pemeliharaan serta biaya-biaya lainnya. Jadi penggunaan kedua jenis modal

baik untuk modal investasi maupun untuk modal kerja sumbernya jelas berbeda.

Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi 2 macam yaitu :



II-28

1. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak

luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan modal

pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya bunga yang

besarnya relatif. Kemudian adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman

setelah jangka waktu tertentu.

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relative tidak terbatas,

artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu dengan menggunakan modal

pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh

mengerjakan usaha yang dijalankan.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh antara lain dari :

a. Pinjaman dari dunia Perbankan

b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura,

asuransi, leasing, dana pensiun atau lembaga keuangan lainnya

c. Pinjaman dari perusahaan non bank

2. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan

cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Keuntungan

menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya

beban biaya bunga, namum hanya akan membayar deviden. Pembayaran deviden

dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya deviden

tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian tidak adanya kewajiban untuk

mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal

sendiri jumlahnya sangat terbatas dan relative sulit untuk memperolehnya.

Disamping mengeluarkan saham, modal sendiri dapat pula digunakan dari

cadangan laba atau dari laba yang belum dibagi. Modal ini dapat digunakan

perusahaan untuk sementara waktu, karena jumlahnya memang belum digunakan,

hanya jumlahnya yang terbatas.

2.6.2.3 Evaluasi Investasi

Kegiatan investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan biaya besar

dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Oleh karena itu,
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analisis yang sistematis dan rasional sangat dibutuhkan sebelum kegiatan itu

direalisasikan.

Suatu investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di

mana selain investasi tersebut perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan

diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan.

Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional (operation cost ), biaya

perawatan (maintenance cost ), dan biaya-biaya lainnya yang tidak dapat

dihindarkan. Disamping pengeluaran, investasi akan menghasilkan sejumlah

keuntungan atau manfaat, mungkin dalam bentuk penjualan-penjualan produk

benda atau jasa atau penyewaan fasilitas.

Secara umum kegiatan investasi akan menghasilkan komponen cash flow

seperti gambar dibawah ini :

Gambar 2.1 Cash Flow Investasi

Terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi dan yang

umum dipakai yaitu :

1. Metode Net Present Value (NPV)

2. Metode Annual Equivalent (AE)

3. Metode Internal Rate of Return (IRR)

4. Metode Benefit Cost Ratio (BCR)

5. Metode Payback Period (PBP)

Pada dasarnya semua metode tersebut konsisten satu sama lain, artinya jika

dievaluasi dengan metode NPV dan metode lainnya akan menghasilkan
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rekomendasi yang sama, tetapi informasi spesifik yang dihasilkan tentu akan

berbeda. Oleh karena itu, dalam praktiknya masing-masing metode sering

dipergunakan secara bersamaan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih

komprehensif terhadap perilaku investasi tersebut.

1. Metode Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah metode menghitung nilai bersih (netto) pada

waktu sekarang (present). Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal

perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada priode tahun ke-

nol (0) dalam perhitungan cash flow investasi.

Dengan demikian, metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang

menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi (t=0) atau kondisi

present.

Suatu cash flow investasi tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap, yaitu

terdiri dari cash in dan cash out, tetapi mungkin saja hanya yang dapat diukur

langsung aspek biayanya saja atau benefitnya saja. Cash flow yang benefit saja

perhitungannya disebut dengan Present Worth of Benefit (PWB), sedangkan jika

yang diperhitungkan hanya cash out (cost) disebut dengan Present Worth of Cost

(PWC). Sementara itu, NPV diperoleh dari PWB-PWC.

Untuk mendapatkan nilai PWB, PWC dan NPV dipakai formula umum

sebagai berikut :

PWB =∑ Cbt (FBP)t ………………………………….….(2.4)

PWC = ∑ Cct (FBP)t …….……………………………....(2.5)

NPV =∑ Cft (FBP)t …………………………………….(2.6)

Dimana :

Cb : cash flow benefit

Cc : cash flow cost

Cf : cash flow utuh (benefit +cost )
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FBP : faktor bunga present

t : periode waktu

n : umur investasi

Kriteria keputusan

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis

atau tidak, diperlukan suatu ukuran/criteria tertentu dalam metode NPV, yaitu :

Jika :NPV > 0 artinya investasi akan menguntungkan/layak (feasible)

NPV < 0 artinya investasi tidak menguntungkan/layak (unfeasible)

Jika rencana investasi tersebut dinyatakan layak, maka direkomendasikan

untuk dilaksanakan investasi itu, namun jika ternyata tidak layak, maka rencana

tersebut tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan. Namun, layak atau tidaknya

suatu rencana investasi belumlah keputusan akhir dari program investasi, sering

kali pertimbangan-pertimbangan tertentu ikut pula mempengaruhi keputusan yang

akan diambil.

2. Metode Annual Equivalent (AE)

Metode annual ekuivalen konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV.

Jika pada metode NPV seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya

pada metode AE ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap

periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash-in maupun cash-out.

0 1 2 3 4 5 6 …n

S

I Ac

- G

Ab

0 1 2 3 4 5 n...

Ab = EUAB

Ac = EUAC

Format Nonannual Format Annual

Gambar 2.2 Format Nonannual dan Format Annual Metode Annual Equivalent

(AE)

Gambar format nonannual memperlihatkan cash flow ril yang belum
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berbentuk annual, sedangkan gambar format annual merupakan cash flow yang

telah dimodifikasi dalam format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut

secara keseluruhan melalui mekanisme ekuivalensi.

Hasil pendistribusian secara merata dari cash in menghasilkan rata-rata

pendapatan per tahun dan disebut dengan Ekuivalen Uniform Annual of Benefit

(EUAB). Sedangkan hasil pendistribusian cash-out secara merata disebut dengan

Equivalent Uniform Annual of Cost (EUAC). EUAB dikurangi EUAC disebut

dengan Annual Equivalent (AE).

Berdasarkan konsep tersebut diperoleh formula umum sebagai berikut :

EUAB =∑ Cbt (FBA)t ………………………………………(2.7)

EUAC = ∑ Cct (FBA)t ………………………………………(2.8)

AE =∑ Cft (FBA)t ………………………….……..…….(2.9)

AE = EUAB-EUAC …………………………………..….(2.10)

Dimana : Cb = cash flow benefit

Cc = cash flow cost

Cf = cash flow utuh (benefit + cost)

FPA = faktor bunga annual

t = periode waktu

n = umur investasi

Kriteria keputusan

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis

atau tidak, diperlukan suatu ukuran/criteria tertentu, dalam metode AE, yaitu :

Jika : AE ≥ 0 artinya investasi akan menguntungkan/layak (feasible)

AE < 0 artinya investasi tidak menguntungkan/layak (unfeasible)

Kalau rencana investasi tersebut dinyatakan layak, maka direkomendasikan

untuk dilaksanakan investasi itu. Jika ternyata tidak layak, rencana tersebut tidak

direkomendasikan untuk dilanjutkan. Namun, layak atau tidaknya suatu rencana

investasi belumlah keputusan akhir dari suatu program investasi, sering kali

pertimbangan-pertimbangan tertentu ikut pula mempengaruhi keputusan yang

akan diambil.
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3. Metode Benefit Cost Ratio (BCR)

Metode Benefit Cost Ratio (BCR) adalah salah satu metode yang sering

digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai

analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan

dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam

rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada

masyarakat banyak, dampak yang dimaksud baik yang bersifat positif maupun

yang negatif. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai

perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek

biaya dan kerugian yang akan ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut.

Adapun metode analisis benefit cost ratio (BCR) ini akan dijelaskan sebagai

berikut.

Rumus umum BCR = atau 	∑∑ .........................................(2.11)

Jika analisis dilakukan terhadap present :  BCR =

Jika analisis dilakukan terhadap annual :  BCR =

Kriteria keputusan

Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak ekonomis atau tidak

setelah melalui metode ini adalah :

Jika : BCR ≥ 1 maka investasi layak (feasible)

BCR < 1 maka invstasi tidak layak (unfeasible)

4. Metode Payback Period

Analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa

lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang

pokok (break even-point). Lamanya periode pengembalian (k) saat kondisi BEP

adalah :

k = ∑ CFt 0 ..………………………………………(2.12)

Dimana : k  = periode pengembalian

CFt = cash flow periode ke t
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Jika komponen cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka

formulanya menjadi :

K(PBP) = 	 x periode waktu     ..……………….(2.13)

Kriteria keputusan

Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis

atau tidak, diperlukan suatu ukuran/criteria tertentu. Dalam metode payback

period ini rencana investasi dikatakan layak (feasible) :

Jika k ≤  n dan sebaliknya.

k = jumlah periode pengembalian

n = umur investasi

5. Metode Internal Rate of Return (IRR)

Berbeda dengan metode sebelumnya, dimana umumnya kita mencari nilai

ekuivalensi cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor penentu

utamanya, maka pada metode Internal Rate Return (IRR) ini justru yang akan

dicari adalah suku bunganya disaat NPV sama dengan nol. Jadi, pada metode IRR

ini informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow

dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk % periode waktu.

Logikanya sederhananya menjelaskan seberapa besar pula kewajiban yang harus

dipenuhi. Kemampuan inilah yang disebut dengan Internal Rate of Return (IRR),

sedangkan kewajiban disebut dengan Minimum Atractive Rate of Return (MARR).

Dengan demikian, suatu rencana investasi  akan dikatakan layak menguntungkan

jika : IRR ≥ MARR.

Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subjektif melalui suatu pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari investasi tersebut. Dimana pertimbangan yang

dimaksud adalah :

 Suku bunga investasi (i)

 Biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi

(Cc)

 Faktor resiko investasi (α).
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Dengan demikian, MARR = I + Cc + ± jika Cc dan tidak ada atau nol, maka

MARR = I (suku bunga), sehingga MARR ≥ i.

Faktor resiko dipengaruhi oleh sifat resiko dari usaha, tingkat persaingan

usaha sejenis dan manajemen style Pimpinan perusahaan. Dalam manajemen style

dikenal tiga kategori utama tipa pimpinan, yaitu :

 Optimistic

 Most-likely

 Pessimistic

Ketiga-tiganya akan mempengaruhi bagaimana memberikan nilai resiko dari suatu

persoalan yang sama.

Oleh karena itu, nilai MARR biasanya ditetapkan secara subjektif dengan

memperhatikan faktor-faktor diatas. Sementara itu, nilai IRR dihitung berdasarkan

estimasi cash flow investasi.

Suatu cash flow investasi dihitung nilai NPV-nya pada tingkat suku bunga

berubah/variable pada umumnya akan menghasilkan grafik NPV seperti gambar

dibawah ini :

Gambar 2.3 Grafik NPV dengan Nilai IRR Tunggal
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Jika cash flow suatu investasi dicari NPV-nya pada suku bunga i=0%, pada

umumnya akan menghasilkan nilai NPV maksimum. Selanjutnya, jika suku bunga

(i) tersebut diperbesar, nilai NPV akan cenderung menurun. Sampai pada I

tertentu NPV akan mencapai nilai negative. Artinya pada suatu i tertentu NPV itu

akan memotong sumbu nol. Saat NPV sama dengan nol (NPV=0) tersebut i=i*

atau i= IRR (Internal Rate of Return).

Perlu juga diketahui tidak semua cash flow menghasilkan IRR dan IRR yang

dihasilkan tidak selalu satu, ada kalanya IRR dapat ditemukan lebih dari satu.

Cash flow tanpa IRR biasanya dicirikan dengan terlalu besarnya rasio antara aspek

benefit dengan aspek cost (lihat gambar 2.4). cash flow dengan banyak IRR

biasanya dicirikan oleh net cash flownya bergantian antara positif dan negatif

(lihat gambar 2.5).

Gambar 2.4 Grafik NPV tanpa IRR
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Gambar 2.5 NPV dengan IRR lebih dari satu

Walaupun ada berbagai kemungkinan diatas, pada saat ini dibatasi persoalan

hanya untuk cash flow yang menghasilkan satu IRR. Untuk mendapatkan IRR

dilakukan dengan mencari besarnya NPV dengan memberikan nilai I variable

(berubah-ubah) sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu nilai i saat NPV

mendekati nol yaitu NPV(+) dan nilai NPV(-), dengan coba-coba (trial and

error). Jika telah diperoleh nilai NPV (+), NPV(-) tersebut diasumsikan nilai di

antaranya sebagai garis lurus, selanjutnya dilakukan interpolasi untuk

mendapatkan IRR.

Proses menemukan NPV=0 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

 Hitung NPV untuk suku bunga dengan interval tertentu sampai

ditemukan NPV =0, yaitu NPV + dan NPV-

 Lakukan interpolasi pada NPV + dan NPV- tersebut sehingga

didapatkan i* pada NPV=0

Kriteria keputusan

Investasi layak jika IRR ≥MARR
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IRR = i NPV+ + | 	 | (i NPV- - i NPV+ )     ..…………….(2.14)

2.6.3 Aspek lingkungan

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk

ditelaah sebelum suatu investasi investasi atau usaha dijalankan. Sudah barang

tentu telaah yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika

suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun yang berdampak

positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada saat kegiatan

usaha/proyek dilakukan sekarang atau baru terlihat beberapa waktu kemudian di

masa yang akan datang. Dampak lingkungan hidup yang terjadi adalah

berubahnya suatu lingkungan dari bentuk aslinya seperti perubahan fisik kimia,

biologi atau sosial.

Oleh karena itu sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya

dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul.

Studi ini disamping untuk mengetahui dampak yang bakal timbul, juga

mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang

dikenal dengan nama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Pengertian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut PP

Nomor 27 tahun 1999 pasal 1adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang

dampak besar dan pentingnya rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis

dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan

dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan

jalan alternatif pencegahannya.

2.6.3.1 Dampak yang Ditimbulkan

Untuk melakukan suatu kegiatan usaha / bisnis atau proyek, studi mengenai

AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. perlunya

dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan

investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu

menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup

sebelum investasi dilakukan.
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Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga

serta dilestarikan fungsinya, antara lain :

1. Hutan lindung, hutan konservasi dan cagar biosfer.

2. Sumber daya manusia

3. Keanekaragaman hayati

4. Kualitas udara

5. Warisan alam dan warisan budaya

6. Kenyamanan lingkungan hidup

7. Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.

Kemudian komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar

dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha atau kegiatan, antara

lain :

a. Kepemilikan dan penguasaan lahan

b. Kesempatan kerja dan usaha

c. Taraf hidup masyarakat

d. Kesehatan masyarakat

Dengan adanya kegiatan investasi atau usaha maka komponen lingkungan

hidup di atas secara otomatis akan berubah dengan menimbulkan berbagai

dampak terutama dampak negative yang sangat tidak diinginkan. Berikut ini

dampak negative yang mungkin akan timbul, jika tidak dilakukan AMDAL secara

baik dan benar adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Tanah dan Kehutanan

a. Menjadi tidak subur, gersang atau tandus, sehingga sangat merugikan

sektor pertanian dan kehutanan.

b. Berkurang jumlahnya, apabila terjadi pengerukan atau bahkan hilang,

seperti untuk sector pertambangan, yang pada akhirnya akan berbentuk

danau-danau kecil.

c. Terjadi erosi atau bahkan banjir apabila hutan yang ada di sekitar proyek

ditebang secara tidak teratur.

d. Tailing bekas pembuangan hasil pertambangan akan merusak aliran sungai

berikut hewan dan tanaman disekitarnya.
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e. Pembabatan hutan yang tidak terencana akan merusak lingkungan secara

keseluruhan dan rusaknya hutan sebagai sumber resapan air.

f. Punahnya keanekaragaman hayati, baik fauna maupun flora, akibat

rusaknya hutan alam dan aliran sungai yang terkena dampak dengan

adanya proyek/usaha.

2. Terhadap Air

a. Berubah warna, dari yang semula bening dan jernih menjadi kuning, hitam

atau coklat , sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan

seperti air minum, mencuci dan keperluan lainnya.

b. Berubah rasa, dalam arti bahwa mungkin warnanya tidak berubah, akan

tetapi rasanya menjadi berubah, sehingga berbahaya untuk dijadikan air

minum, karena mungkin mengandung zat-zat yang beracun.

c. Berbau busuk atau menyengat, sehingga sangat mengganggu lingkungan

disekitarnya.

d. Mengering, hal ini disebabkan proyek yang dijalankan menggunakan air

sungai atau air tanah yang berlebihan, akibatnya air di sekitar lokasi

menjadi menjadi berkurang.

e. Matinya binatang air dan tanaman di sekitar lokasi akabat dari air berubah

warna dan rasa.

f. Menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air bila

dikonsumsi atau digunakan untuk berbagai keperluan.

3. Terhadap Udara

a. Udara di sekitar lokasi menjadi berdebu, untuk proyek-proyek tertentu,

seperti proyek batu kapur atau semen, sehingga udara di sekitarnya

menjadi tidak sehat.

b. Dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata,

seperti proyek bahan kimia.

c. Untuk proyek tertentu dapat menimbulkan suara yang bising, seperti

proyek perbengkelan.

d. Menimbulkan aroma yang tidak sedap seperti berbau tajam, menyengat,

busuk, seperti usaha peternakan atau industri makanan.
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e. Dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas, akibat dari pada keluaran

industri tertentu.

4. Terhadap Manusia

a. Akan menimbulkan berbagai penyakit terhadap :

-Karyawan perusahaan yang bersangkutan

-Masyarakat sekitar lokasi proyek

b. Berubahnya budaya dan perilaku masyarakat sekitar lokasi, akibat

berubahnya struktur penduduk

c. Rusaknya adat istiadat masyarakat setempat, seiring dengan perubahan

perkembangan di daerah tersebut.

2.6.3.2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-

51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Industri

Tabel 2.2 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

No
Parameter Satuan

Golongan Baku Mutu Limbah
Cair

I II

FISIK

1 Temperatur Der.C 38 40

2 Zat padat larut mg/L 2000 4000

3 Zat padat tersuspensi Mg/L 200 400

KIMIA

1 pH 6.0 sampai 9.0

2 Besi Terlarut (Fe) mg/L 5 10

3 Mangan terlarut (Mn) mg/L 2 5

4 Barium (Ba) mg/L 2 3

5 Tembaga (Cu) mg/L 2 3

6 Seng (Zn) mg/L 5 10

7 Krom Heksavalen (Cr+6) mg/L 0.1 0.5

8 Krom Total (Cr) mg/L 0.5 1

9 Cadmium (Cd) mg/L 0.005 0.1

10 Raksa (Hg) mg/L 0.002 0.005
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Tabel 2.2 Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri (Lanjutan)

No
Parameter Satuan

Golongan Baku Mutu Limbah
Cair

I II

11 Timbal (Pb) mg/L 0.1 1

12 Stanum mg/L 2 3

13 Arsen mg/L 0.1 0.5

14 Selenum mg/L 0.05 0.5

15 Nikel (Ni) mg/L 0.2 0.5

16 Kobalt (Co) mg/L 0.4 0.6

17 Sianida (CN) mg/L 0.05 0.5

18 Sulfida (H2S) mg/L 0.05 0.1

19 Flourida (F) mg/L 2 3

20 Klorin bebas(Cl2) mg/L 1 2

21 Amonia bebas(NH3-N) mg/L 1 5

22 Nitrat(NO3-N) mg/L 20 30

23 Nitrit(NO2-N) mg/L 1 3

24 BOD5 mg/L 50 150

25 COD mg/L 100 300

26 Senyawa aktif biru metilen mg/L 5 10

27 Fenol mg/L 0.5 1

28 Minyak Nabati mg/L 5 10

29 Minyak Mineral mg/L 10 50

30 Radioaktifitas **) mg/L - -

Sumber : Kerputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-

51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Industri.

Catatan :

*). Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar parameter limbah

tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara

langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah

limbah maksimum yang diperbolehkan.

**). Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.


