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Single Payment Compound Amount:
Mencari F
Diberikan P (F/P,i,n) F = P(1+i)n

Present Worth:
Mencari P
Diberikan F (P/F,i,n) P = F(1+i)-n

Uniform Series Series Compound Amount:
Mencari F

Diberikan A (A/F,i,n) 𝐴 = 𝐹 1+𝑖 𝑛−1

𝑖

Sinking Fund:
Mencari A

Diberikan F (A/F,i,n) 𝐴 = 𝐹 𝑖

1+𝑖 𝑛−1



Persamaan-
Persamaan
Penting untuk
Diketahui

Uniform Series Capital Rrecovery:
Mencari A

Diberikan P (A/P,i,n) 𝐴 = 𝑃 𝑖 1+𝑖 𝑛

1+𝑖 𝑛−1

Series Present Worth:
Mencari P

Diberikan A (P/A,i,n) 𝑃 = 𝐴 1+𝑖 𝑛−1

𝑖 1+𝑖 𝑛

Arithmetic Gradient Arithmetic Gradient Uniform Series:
Mencari A

Diberikan G (A/G,i,n) 𝐴 = 𝐺 1+𝑖 𝑛−𝑖𝑛−1

𝑖 1+𝑖 𝑛−𝑖

atau 𝐴 = 𝐺 1

𝑖
−

𝑛

1+𝑖 𝑛−1

Arithmetic Gradient Present Worth:
Mencari P

Diberikan G (P/G,i,n) 𝑃 = 𝐺 1+𝑖 𝑛−𝑖𝑛−1

𝑖2 1+𝑖 𝑛
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Geometric Gradient Geometric Series Present Worth:
Mencari P (P/A,g,i,n)
Diberikan A1,g jika i=g 𝑃 = 𝐴1 𝑛 1+𝑖 −1

Mencari P (P/A,g,I,n)

Diberikan A1,g jika ig 𝑃 = 𝐴1
1− 1+𝑔 𝑛 1+𝑖 −𝑛

𝑖−𝑔

Continuous Compounding at Nominal Rate r

Single Payment:
𝐹 = 𝑃 𝑒𝑟𝑛 𝑃 = 𝐹 𝑒−𝑟𝑛

Uniform Series:

𝐴 = 𝐹 𝑒𝑟−1

𝑒𝑟𝑛−1
𝐴 = 𝑃 𝑒𝑟𝑛 𝑒𝑟−1

𝑒𝑟𝑛−1

𝐹 = 𝐴 𝑒𝑟𝑛−1

𝑒𝑟−1
𝑃 = 𝐴 𝑒𝑟𝑛−1

𝑒𝑟𝑛 𝑒𝑟−1
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Compound Interest

i = interest rate / tingkat bunga tiap periode bunga* 
n = jumlah periode bunga
P = jumlah uang pada saat ini (present)
F = jumlah uang di masa depan (future) nilai uang di masa 
depan F adalah penjumlahan dari sejumlah n periode bunga
sejak masa sekarang yang nilainya sama dengan sejumlah uang
P dengan tingkat bunga i
A = penerimaan atau penarikan uang setiap waktu yang 
bernilai tetap sepanjang periode n, jumlah dana sepanjang
periode bernilai sama terhadap P atau F dengan tingkat bunga
i.
G = penerimaan atau penarikan uang yang setiap periodenya
meningkat atau menurun sesuai dengan gradient aritmatiknya
g = peningkatan arus uang proporsional dengan jumlah uang
periode sebelumnya, dimana hasil peningkatannya tidak dalam
jumlah yang sama tetapi semakin lama semakin besar dengan
fungsi pertumbuhan
r = besaran dana tingkat bunga tiap periode bunga*
m = jumlah penggabungan subperiod per periode*

*pada umumnya periode bunga adalah satu tahun, tapi masih
dimungkinkan untuk satuan waktu yang lain
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Contoh Formula di Microsoft Excel

Mencari Excel

P -PV(i,n,A,F,Type)

A -PMT(i,n,P,F,Type)

F -FV(i,n,A,P,Type)

N NPER(i,A,P,F,Type)

I RATE(n,A,P,F,Type,guess)

P NPV(i,CF1 : CFn)

i IRR(CF0 : CFn)



UMUM

Menurut Kuiper (1971) ada tiga parameter yang sering dipakai
dalam analisis manfaat dan biaya, yaitu:

a. Perbandingan/ rasio manfaat dan biaya (Benefit-Cost 
Ratio atau B/C)

b. Tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return 
atau IRR)

c. Selisih manfaat dan biaya (Net Benefit atau B-C)



Benefit-Cost 
Ratio

Salah satu metode yang sering digunakan di awal-awal tahap evaluasi awal
perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan untuk memvalidasi hasil
evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya

Metode ini sangat baik dilakukan untuk mengevaluasi proyek-proyek
pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak (Public 
Government Project)

Sehingga B/C rasio ini memperkenalkan objektivitas pada analisis ekonomi
untuk evaluasi public sector yang memungkinkan mengurangi efek politis dan
kepentingan khusus.

Metode Benefit-Cost Ratio (BCR) 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.



Benefit-Cost 
Ratio

Benefit-Cost Ratio (BCR) adalah perbandingan antara nilai sekarang (present 
value) dari manfaat (benefit) dengan nilai sekarang dari biaya (cost)

Rumus umum BCR : 
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑐𝑜𝑠𝑡
atau 

Σ𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

Σ𝑐𝑜𝑠𝑡

Jika analisis dilakukan terhadap present:

𝐵𝐶𝑅 =
𝑃𝑊𝐵

𝑃𝑊𝐶
atau

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑏𝑡 𝐹𝐵𝑃 𝑡

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑐𝑡 𝐹𝐵𝑃 𝑡

Jika analisis dilakukan terhadap annual:

𝐵𝐶𝑅 =
𝐸𝑈𝐴𝐵

𝐸𝑈𝐴𝐶
atau

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑏𝑡 𝐹𝐵𝐴 𝑡

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑐𝑡 𝐹𝐵𝐴 𝑡

Sebagai ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode BCR ini
adalah BCR > 1 maka proyek dikatkan layak dikerjakan dan sebaliknya jika nilai
BCR < 1 proyek tersebut secara ekonomi tidak layak untuk dibangun



Contoh
Benefit-Cost 

Ratio

Untuk mengembangkan usaha, PT Cahaya merencanakan sebuah investasi
pabrik baru senilai 1,2 milyar rupiah, dengan perkiraan pendapatan mulai tahun
ke-2 sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah, setelah itu menurun gradient 
sebesar 15 juta rupiah/ tahun.
Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta
rupiah dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah.
Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah, di samping
itu ada pendapatan lumpsum pada tahun ke-6 300 juta rupiah dan biaya
overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah.
Evaluasilah rencana tersebut dengan metode BCR jika suku bunga 10%.



Contoh
Benefit-Cost 

Ratio

Analisis dilakukan terhadap present:

𝐵𝐶𝑅 =
𝑃𝑊𝐵

𝑃𝑊𝐶
atau

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑏𝑡 𝐹𝐵𝑃 𝑡

σ𝑡=0
𝑛 𝐶𝑐𝑡 𝐹𝐵𝑃 𝑡

𝑃𝑊𝐵 = 

𝑡=0

𝑛

𝐶𝑏𝑡(𝐹𝐵𝑃)

PWB = Ab(P/A,i,11)(P/F,i,1) –G1(P/G,i,6)(P/F,i,6) + Ls(P/F,i,6) + S(P/F,i,n)
PWB = 400(P/A,i,11)(P/F,i,11) – 15(P/G,i,6)(P/F,i,6) + 300(P/F,i,6) + 500(P/F,i,12)
PWB = 400(6,495) (0,9091) – 15 (9,684) (0,5645) + 300 (0,5645) + 500 (0,3186)
PWB = Rp 2608,49 juta

Penyelesaian:
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𝑃𝑊𝐶 = 

𝑡=0

𝑛

𝐶𝑐𝑡(𝐹𝐵𝑃)

PWC = I + Ac(P/A,i,n) + G2(P/G,i,n) + OH(P/F,i,7)
PWC = 1200 + 50(P/A,i,n) + 10(P/G,i,n) + 100(P/F,i,7)
PWC = 1200 + 50(6,814) + 10(29,901) + 100(0,5132)
PWC = Rp 1891,03 juta

Jadi : 𝐵𝐶𝑅 =
𝑃𝑊𝐵

𝑃𝑊𝐶
=

2608,49

1891,03
= 1,379

Karena nilai BCR = 1,379 > 1, maka investasi ini layak ekonomi (feasible) dan
rencana investasi direkomendasikan untuk diterapkan.

Penyelesaian:



Net Benefit

Pada evaluasi investasi untuk metode Net Benefit adalah menghitung nilai
bersih dari suatu pekerjaan pada waktu sekarang (present)

Intinya membawa/ memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur
investasi ke waktu awal investasi (t=0) atau waktu present.

Dimana:

𝑃𝑊𝐵 = 

𝑡=0

𝑛

𝐶𝑏𝑡(𝐹𝐵𝑃)

𝑃𝑊𝐶 = 

𝑡=0

𝑛

𝐶𝑐𝑡(𝐹𝐵𝑃)

Dan Net Benefit adalah:
Net Benefit = PWB - PWC

Sehingga untuk menilai suatu investasi adalah layak atau tidak dilihat dari:
Net Benefit > 0 investasi akan menguntungkan/ layak (feasible)
Net Benefit < 0 investasi tidak menguntungkan (unfeasible)



Contoh
Net Benefit

Diketahui sebuah investasi seperti pada analisis B/C Ratio sebelumnya.

Didapatkan nilai-nilai benefit dan cost sebagai berikut:

Benefit (PWB) = Rp 2608,49 juta
Cost (PWC)      = Rp 1891,03 juta

Maka bisa didapat nilai net benefit  (B-C)

B-C = 2608,49 – 1891,03
B-C = Rp 717,46 juta

Karena nilai B-C > 0 maka investasi akan menguntungkan/ layak (feasible)



Internal Rate 
of Return

Metode Internal Rate of Return (IRR) ini tidak menggunkan bunga sebagai faktor
penentu utamanya, melainkan yang dicari adalah suku bunganya saat NPV = 0

Pada IRR informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash 
flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk % periode
waktu.

Menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya
dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi.
Kemampuan inilah yang disebut sebagai IRR sedangkan kewajiban disebut
sebagai Minimum Attractive Rate of Return.

Maka sebuah rencana investasi akan dianggap layak/ menguntungkan
jika IRR  MARR



Internal Rate 
of Return

Nilai MARR umumnya ditetapkan secara subjektif dengan melihat
pertimbangan-pertimbang dari investasi. Pertimbangannya adalah sebagai
berikut:

a. Suku bunga investasi (i)
b. Biaya lain yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan investasi (Cc)
c. Faktor resiko investasi ()

Maka MARR = i + Cc , jika Cc tidak ada maka MARR = i, sehingga MARR  i

Faktor resiko dipengaruhi dari sifat resiko dari usaha, tingkat persaingan usaha
sejenis, dan gaya manajemen pimpinan perusahaan yang dikenal tiga kategori
utama (optimistic, most-likely, pessimistic)

Karena itu MARR ditetapkan secara subjektif dengan memerhatikan faktor-
faktor di atas.



Internal Rate 
of Return

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.

Cash flow dengan banyak IRR biasanya dicirikan oleh net cash flownya
bergantian antara positif dan negative.
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Untuk mengembangkan usaha, PT Cahaya merencanakan sebuah investasi
pabrik baru senilai 1,2 milyar rupiah, dengan perkiraan pendapatan mulai tahun
ke-2 sampai tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah, setelah itu menurun gradient 
sebesar 15 juta rupiah/ tahun.
Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta
rupiah dan selanjutnya naik gradient 10 juta rupiah.
Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah, di samping
itu ada pendapatan lumpsum pada tahun ke-6 300 juta rupiah dan biaya
overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah.
Evaluasilah rencana tersebut dengan metode BCR jika suku bunga 10%.

Evaluasilah rencana tersebut dengan metode IRR jika MARR = 15% / tahun

Kasus yang sama:
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IRR akan diperoleh saat NPV = 0
Maka perlu dicari NPV dengan i yang berbeda untuk mendapatkan NPV 
mendekati nol.

𝑁𝑃𝑉 = 

𝑡=0

𝑛

𝐶𝐹𝑡(𝐹𝐵𝑃)

Dimana:
CF = Cash Flow investasi
FPB : Faktor bunga present
i*  : i yang akan dicari

NPV = -I + Ab(P/A,i*,11)(P/F,i*,1) –G1(P/G,i*,6)(P/F,i*,6) + Ls(P/F,i*,6) + 
S(P/F,i*,n) –AC(P/A,i*,n) –G2 (P/G,i*,n) –OH (P/F,i*,7)
NPV = -1200 + 400(P/A,i*,11)(P/F,i*,1) – 15(P/G,i*,6)(P/F,i*,6) + 300(P/F,i*,6) + 
500(P/F,i*,12) –50(P/A,i*,12) – 10 (P/G,i*,12) – 100 (P/F,i*,7)

Penyelesaian:
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Jika i = 15%
NPV = -1200 + 400(P/A,i*,11)(P/F,i*,1) – 15(P/G,i*,6)(P/F,i*,6) + 300(P/F,i*,6) + 
500(P/F,i*,n) –50(P/A,i*,n) – 10 (P/G,i*,12) – 100 (P/F,i*,7)
NPV = -1200 + 400(P/A,15,11)(P/F,15,1) – 15(P/G,15,6)(P/F,15,6) + 300(P/F,15,6) + 
500(P/F,15,n) –50(P/A,15,n) – 10 (P/G,15,n) – 100 (P/F,15,7)
NPV = -1200 + 400 (5,234)(0,8696) – 15 (7,937)(0,4323) + 300(0,4323) + 
500(0,1869) –50(5,421) – 10 (21,185) – 100 (0,3759)
NPV = + 271,744 juta

Jika i = 18%
NPV = -1200 + 400(P/A,i*,11)(P/F,i*,1) – 15(P/G,i*,6)(P/F,i*,6) + 300(P/F,i*,6) + 
500(P/F,i*,n) –50(P/A,i*,n) – 10 (P/G,i*,12) – 100 (P/F,i*,7)
NPV = -1200 + 400(P/A,18,11)(P/F,18,1) – 15(P/G,18,6)(P/F,18,6) + 300(P/F,18,6) + 
500(P/F,18,n) –50(P/A,18,n) – 10 (P/G,18,n) – 100 (P/F,18,7)
NPV = -1200 + 400 (4,656)(0,8475) – 15 (7,083)(0,3704) + 300(0,3704) + 
500(0,1372) –50(4,793) – 10 (17,481) – 100 (0,3139)
NPV = + 72,90 juta

Penyelesaian:
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Jika i = 20%
NPV = -1200 + 400(P/A,i*,11)(P/F,i*,1) – 15(P/G,i*,6)(P/F,i*,6) + 300(P/F,i*,6) + 
500(P/F,i*,n) –50(P/A,i*,n) – 10 (P/G,i*,12) – 100 (P/F,i*,7)
NPV = -1200 + 400(P/A,20,11)(P/F,20,1) – 15(P/G,20,6)(P/F,20,6) + 300(P/F,20,6) + 
500(P/F,20,n) –50(P/A,20,n) – 10 (P/G,20,n) – 100 (P/F,20,7)
NPV = -1200 + 400 (4,327)(0,8333) – 15 (6,581)(0,3349) + 300(0,3349) + 
500(0,1125) –50(4,0439) – 10 (15,467) – 100 (0,2791)
NPV = - 38,744 juta

i=15%  + 271,744 juta; i=18%  + 72,90 juta; i=20%  - 38,744juta

Sehingga didapatkan bahwa NPV=0 berada antara i=18% dengan i=20%, maka
dilakukan proses interpolasi untuk memperoleh nilai IRR.

Didapatkan bahwa untuk NPV = 0 nilai i adalah 19,306%

Penyelesaian:

i NPV

18 72,90

20 -38,74

? 0
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Karena IRR = 19,306%
Sedangkan nilai MARR adalah 15%

IRR > MARR
Maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis
untuk dilaksanakan

Penyelesaian:


