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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Anggaran Modal ( Capital Budgeting ) 

Anggaran modal merupakan dua kata yang mempunyai arti 

berbeda sehingga jika digabunggkan akan mempunyai makna yang lebih 

mengacu pada besaran biaya yang direncanakan dan biaya modal yang 

dikeluarkan. 

Anggaran adalah rencana total biaya yang akan dikeluarkan dan biaya 

yang akan masuk pada masa yang akan datang atau belum dilaksanakan 

karena masih rencana. Sedangkan modal adalah besarnya biaya yang 

dihitung berdasarkan anggaran. Sebagai contoh sebuah proyek dihitung 

untuk semua biaya total rencana anggaran biaya sebesar Rp. 1000,000.00 

maka berapakah modal yang dibutuhkan. Maka kita dapat melihat dari 

besaran rencana anggaran biaya tersebut. Maka dari itu kita butuh modal 

sebesar Rp.1000,000.00 agar bisnis dapat dilaksanakan. Bukan berati 

modal harus segitu untuk kasus tertentu, bisa juga modal nilainya lebih 

kecil atau lebih besar dari besaran rencana pengeluaran namun modal 

bersifat flexible. Boleh lebih kecil dengan syarat sebelum semua modal 

habis dikeluarkan maka harus ada pemasukan terhadap nilai modal yang 

sedang dijalankan seperti proses penjualan ruko. Saat proses konstruksi 

kondisi 40 %, ruko tersebut dapat dijual dengan cara membayar down 

payment atau tanda jadi pembelian yang dapat dibayar secara cas maupun 

kredit atau mencicil melalui bank. Modal juga dapat bernilai lebih besar 

dari rencana anggaran biaya, hal ini dilakukan sebagai angka keamanan 
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dalam bermodal. Misal janka waktu proyek pembngunan ruko selesai 

dikerjakan selama 4 tahun sedankan rencana anggaran dihitung di tahun 

pertama, maka ada kemunkinan besaran pengeluaran atau rencana 

anggaran biaya bisa berubah dari tahun ke tahun. Hal ini didasari oleh 

kenaikan harga bahan dan tenaga kerja di tahun berikutnya.  Pada dasarnya 

modal dalam proyek diklarifikasikan menjadi tiga bagian yaitu klarifikasi 

berdasarkan umur ekonomis, risiko proyek dan kemandirian proyek.  

2.1.1 Klasifikasi berdasarkan umur ekonomis  

Klarifikasi berdasarkan umur ekonomis dibagi menjadi dua bagian 

yaitu modal dengan keuntungan jangka pendek dan modal dengan 

keuntungan jangka panjang. Modal dengan keuntungan jangka pendek 

merupakan modal yang digunakan dapat menghasilkan keuntungan dalam 

jangka waktu maksimal satu tahun. Sedangkan untuk modal dengan 

keuntungan jangka panjang adalah modal yang mempunyai nilai 

keunttungan dalam kurun waktu tertentu atau lebih satu tahun yang dapat 

mendapatkan keuntungan tiap bulannya atau tiap tahunnya karena nilai 

aset yang semakin meningkat atau tidak ada penurunan harga aset seperti 

dalam usaha properti penjualan ruko. Karena nilai ruko semakin tahun ke 

tahun harganya semakin tinggi. Sedangkan untuk nilai aset yang nilainya 

dapat menurun antara laen bisnis di bidang elektronik. Karena nilai jual 

barang elektronik semakin tahun semakin rendah disebebkan oleh update 

perkembangan program yang semakin pesat dan ada istilah ketinggalan 

jaman. Tentu hal ini yang mendasari terjadinya penurunan nilai terhadap 

aset. 
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2.1.2 Klasifikasi berdasarkan risiko 

Klarifikasi berdasarkan risiko dalam studi kelayakan pembanguan 

ruko bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang akan terjadi atau 

dampak kemungkinan yang akan terjadi bila sebuah proyek itu dijalankan, 

maka dari itu untuk menghindari adanya kerugian dalam bermodal harus 

mempelajari dampak modal terhadap kemungkinan yang akan terjadi 

dimasa yang akan datang sehingga dapat melakuakan antisipasi jika 

dampak tersebut terjadi. Pada umumnya untuk mengantisipasi hal tersebut, 

pemodal mempunyai beberapa rencana yang berbeda yang sering disebut 

plan A, plan B atau plan C. Jika plan A berjalan tidak sesuai rencana maka 

akan melakukan tindakan atau menjalankan plan B dan seterusnya. Hal ini 

bermaksud agar modal dapat kembali melaluai alikan kas masuk yang 

lebih besar dibandinkan dengan arus kas keluar. Sehingga dapat dikatakan 

untung dalam bermodal.  

2.1.3 Klasifikasi berdasarkan kemandirian proyek  

Kalrifikasi berdasarkan kemandirian proyek artinya modal awal 

tidak  saling berkaitan antara proyek satu dengan proyek yang lainnya. 

Tetapi setiap proyek mempunyai modal sendiri sehingga besaran modal 

dapat lebih fokus di analisa dalam arus kas pemasukan dan arus kas 

pengeluaran beserta besaran keuntungan yang diperoleh dalam bermodal. 

Pada umumnya kemandirian proyek jarang terjadi karena setiap pelaku 

modal biasanya mempunyai beberapa proyek yang berlangsung 

bersamaan. dan modal itu dijalankan untuk semua proyek yang ada. Jadi 

ada kemungkinan menimbulkan kemacetan beberapa proyek yang dalam 
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hal arus kasnya kecil atau susah keluar dari pemilik dalam hal ini berkaitan 

dengan pemilik proyek dengan developer atau pengembang property. 

Namun hal itu tidak akan terjadi jika sudah dilakukan studi kelayakan 

yang dihitung menggunkan beberapa metode diantaranya net present 

value, payback period, internal rate of return, provitability indeks dan 

return on invesment. 

2.2 Analisa Finansial 

Analisa finansial adalah suatu cara yang biasa dilakuakan oleh 

seseorang atau pribadi atau suatu badan usaha yang disebut sebagai 

investor untuk memperhitungkan semua biaya yang berpengaruh terhadap 

keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Analisa finasial harus 

memenuhi syarat dan kewajiban agar mampu menghasilkan keuntungan 

dari modal yang telah dikeluarkan.(Adler,1982) 

2.3 Studi Kelayakan 

Studi kelayakan adalah sebuah penelitian yang dapat dilakukan 

untuk mengetahui apakah proyek yang akan dijalankan layak atau tidak 

layak dikerjakan atas dasar finansial. Yang dimaksud dengan dasar 

finansial adalah seberapa besar modal yang dikeluarkan harus dapat 

kembali dan mendapatkan keuntungan secara langsung atau dalam kurun 

waktu tertentu. (Suratman, 2003). 

Studi kelayakan erat hubungannya dengan management yang 

berfungsi untuk mengontrol pengeluraran dan pemasukan yang dijalankan 

oleh modal, sehingga dapat diketahui antara keuntukan dan kerugian pada 
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saat proyek tersebut berjalan. Sebagai contoh pengontrolan pengeluaran 

terhadap biaya pelaksanaan, biaya pembelian bahan atau material dengan 

pemasukan yang diperoleh dari proyek tersebut. Biasanya dibuat curva 

dengan prosentase modal dengan prosentase pengeluaran. Jika terjadi 

defisit maka akan dilakukan peninjuan ulang dan merencanakan kembali 

agar terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan terhadap 

modal. Sehingga defisit dapat ditutupi dan keuntungan kembali diperoleh. 

2.4 Bisnis Property 

Bisnis property merupakan jenis usaha yang bertujuan untuk memajukan 

atau mengembangkan modal modal dibidang pembangunan konstruksi atau 

penyedia tempat untuk lokasi perdagangan dan perkantoran yang berupa ruko atau 

bangunan bertingkat. Dilihat dari lokasi Batam pada khususnya bisnis property 

merupakan peluang usaha yang sangat prospek. Hal ini didasari oleh 

perkembangan ekonomi dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya di Batam yang 

modern. Minatnya mayarakat dalam berusaha seperti perdagangan yang 

membutuhkan wadah sebagai tempat usaha. Maka bisnis property dalam bentuk 

kostruksi bangunan ruko diminati masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya 

pembangunan ruko di setiap perumahan dan disetiap pusat kota sebagai wadah 

jual beli yang ramai dikunjungi masyarakat. Bisnis property dapat menjadi sebuah 

modal jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi pemodal atau 

pengembang. (Abadi,2012) 
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2.5 Aspek–aspek dalam Studi Kelayakan 

Aspek – aspek dalam studi kelayakan adalah segala sesuatu aspek yang 

dapat mempengaruri terhadap studi kelayakan. Menurut Siagian (2015), terdapat 

beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam melakukan studi kelayakan sebuah 

property adalah.  

2.5.1 Aspek pasar dan pemasaran 

Aspek pasar merupakan studi kelayakan proyek yang dipengaruhi oleh 

permintaan pasar, terhadap property berupa ruko merupakan dasar awal bisnis 

property dibidang konstruksi. Aspek pasar mempunyai tujuan untuk menganalisa 

seberapa besar minat konsumen terhadap produk  yang dijual dan menempatkan 

produk pada pasar dalam  posisi yang menguntungkan, sehingga proyek 

konstruksi ruko dapat dikerjakan. Pada dasarnya aspek pasar meninjau seberapa 

besar minat masyarakat untuk membeli ruko yang akan dibangun tersebut. Ada 

beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam aspek pasar ini seperti lokasi 

pembangunan ruko, harga ruko dan kualitas dari ruko tersebut. Sedangkan untuk 

aspek pemasaran lebih cenderung ke bidang manajemen. Yang bertujaun agar 

ruko tersebut dapat terjual dengan cara membuka stan atau kantor pemasaran yang 

lokasinya sering dikunjungi masyarakat luas. Biasanya kantor pemasaran dibuka 

di mall – mall yang ada di Batam. Dengan cara memberikan brosur – brosur ke 

pengunjung. Dengan tujuan agar mendapatkan pembeli. Hal ini merupakan 

sebauh stategi berbisnis property.  

2.5.2 Aspek Teknis dan Teknologi 

Pada intinya aspek teknis dan teknologi harus direncanakan dengan 

matang dan dijalankan dengan sebenar - benarnya atau harus mengikuti prosedur 
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yang telah ditetapkan agar proyek tersebut benar – benar menguntungkan dari segi 

finansial. Karena aspek teknis dan teknologi dapat berdampak fatal jika tidak 

dilakukan dengan benar. Sebagi contoh jika aspek teknis dan teknologi tidak 

dilakukan dengan benar dan terjadi kesalahan akibat sumber daya manusia yang 

tidak konsekuen, berkualitas sesuai bidang maka hal tersebut dapat menjadikan 

kerugian di bagian finansial. yang seharusnya memerlukan biaya sesuai rencana 

dan karena sumberdaya yang melaksanakan tidak melakukan denagan baik, bisa 

jadi biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari yang di rencanakan sehingga 

berdampak pada keuangan atau berhubungan dengan manajemen. 

2.5.3 Aspek manajemen 

Aspek manajemen merupakan aspek yang mempelajari tentang cara 

merencanakan, mengendalikan, mengontrol, dan melaksanakan sebuah proyek 

yang bertujuan untuk mengkoordinasi agar sumber daya dan ekonomi yang 

dimiliki dengan pada kegiatan – kegiatan proyek  dapat berjalan dengan baik dan 

dapat diselesaikan sesuai rencana. Aspek manajemen ini mengatur tentang: 

1. Mengendalikan proyek  

Mengendalikan proyek dalam artian membentuk sebuah tim untuk mengatur 

proyek dimulai dari membuat jadwal dan menghitung semua biaya yang akan 

dikeluarkan agar dapat dikendalikan. Pengendalian proyek berkonstrasi pada 

pengendalian pekerjaan guna mencapai suatu tujuan dan pengunaaan 

sumberdaya yang berkualitas dan sesuai kemampuan. 

2. Mengontrol proyek 

Mengontrol proyek merupakan tahapan yang sangat berpengaruh terhadap 

hasil akhir sebuah proyek. Tujuan utama dari pengontrolan proyek adalah 
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untuk mencegah dan meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi 

selama proyek tersebut berjalan. 

3. Merencanakan proyek 

Merencanakan proyek merupakan langkah awal untuk membuat tahapan 

tahapan yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek dalam  jangka 

waktu tertentu. Sehingga dapat mengetahui kapan proyek tersebut akan mulai 

dilaksanakan dan mengetahui kapan proyek tersebut akan diselesaikan 

4. Melaksanakan proyek 

Melaksanakan proyek merupakan tahapan akhir dari sebuah perencanaan. 

Atau memulai melaksanakan dari gambar desain atau gambar rencana ke 

dalam pelaksanaan dilapangan. Sehingga proyek yang direncanakan dapat 

terwujud atau dilaksanakan. Proses ini harus sesuai jadwal perencanaan. 

Dimulai dari mobilisasi alat, persiapan bahan atau material, sumber daya 

sebagai pekerja. Pada proses pelaksanaan ini pihak pemodal dapat melakukan 

kontroling terhadap progress pelaksaan per item pekerjaan. Dan pihak 

penyedia jasa konstruksi juga harus melaksanakan proyek tersebut dengan 

baik. 

2.5.4 Aspek Sumber Daya 

Aspek sumber daya adalah hal paling utama yang harus dipertimbangkan 

dalam berinvestasi karena sumber daya dapat mempengaruhi beberapa aspek 

seperti aspek finansial. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia 

dan sumber daya alam atau material untuk menjalankan sebuah investasi berupa 

property seperti ruko. Maksud dan tujuan pentingnya sumber daya adalah untuk 

mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan. Dalam berinvestasi kita 
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membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman di bidangnya dengan 

keahlian yang dimiliki setiap tenaga ahli. Seperti tenaga ahli perencana 

konstruksi, perencana keuangan atau accounting, Manager project, supervisor, 

sampai pekerja harian yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan ruko 

tersebut. Adapun sumber daya alam atau material antara lain bahan - bahan yang 

digunakan untuk membangun ruko mempunyai kualitas sehingga konstruksi yang 

dibangun dapat bertahan lama atau kokoh. Maka dari itu sumber daya merupakan 

bagian terpenting agar proyek tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan jika 

dipasarkan akan mendapatkan keuntungan bagi pemodal. 

2.5.5 Aspek Finansial 

Aspek finansial ini erat kaitanya dengan keuangan yang berupa biaya 

modal dan biaya keuntungan. Aspek finansial dalam bisnis property merupakan 

hal yang sangat riskan. Karena dapat mempengaruhi seberapa besar modal yang 

dibutuhkan. Maka dari itu perlu adanya studi kelayakan yang harus dilakukan 

sebelum membangun sebuah property. Studi kelayakan ditujuakan untuk 

mengetahui bahwa proyek tersebut layak untuk dikerjakan  karena 

menguntungkan atau tidak layak dikerjakan karena merugikan. Dan ditujukan 

agar bermodal tersebut dapat mendapatkan keuntungan dimulai dari penanaman 

modal, waktu kembalinya modal dan waktu keuntungan diperoleh serta seberapa 

besar keuntungan akhir yang diperoleh. 

2.5.6 Aspek Regulasi dan Lingkungan 

Aspek regulasi dan lingkungan erat kaitannya dengan segala hal yang 

menyangkut tentang perizinan seperti AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan ) dan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). AMDAL merupakan kajian 
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dari dampak negatif dan positif dari rencana pekerjaan pembanguanan proyek 

yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah untuk memutuskan apakah suatu 

kegiatan proyek layak dikerjakan karena menguntungkan atau tidak layak 

dikerjakan karena merugikan dengan dampaknya terhadap lingkungan sekitar 

yang akan dibangun. Sedangkan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) merupakan 

surat ijin yang dikeluarkan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk 

membangun banguanan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau 

merawat banguanan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Selain 

AMDAL dan IMB tentunya terdapat perizinan lain yaitu perizinan terhadap 

Rukun Tetangga ( RT ), Rukun Warga ( RW ), Lurah dan Camat sebagai izin 

yang sifatnya untuk memberi tahu dan mengizinkan 

2.6 Metode – metode Analisa Studi Kelayakan Property 

Menurut Siagian (2015), Ada beberapa metode analisa yang sudah 

disebutkan, maka penulis akan menjabarkan dan menerangkan tentang metode 

analisa tersebut dimulai dari : 

2.6.1 Payback Periode ( PP ) 

Payback periode atau Periode Pengembalian Modal adalah suatu periode 

seberapa panjang waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal awal atau 

modal seluruhnya dapat kembali atau sering disebut balik modal. Dari sini, 

sebuah perusahaan dapat megatur keuangan dan waktu untuk proses 

pengembalian modal. Pengembalian modal dapat diperoleh melalui penjualan 

property berupa ruko. Untuk mengetahui berapa lama masa pengembalian modal 
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akan kembali atau balik modal setelah modal digunakan untuk sebuah proyek 

dapat dihitung melalui formula payback periode.  

Payback Periode = n +((a-b)/(c-b)) x 1 tahun                                   ...(1) 

Ket: 

n = Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum menutup  

 modal awal 

a = Jumlah modal awal 

b = Jumlah arus kas pendapatan pada tahun ke – n 

c = Jumlah arus kas pendapatan pada tahun ke n + 1 

maka: 

Dari metode perhitungan Payback Periode dapat diketahui waktu yang di 

butuhkan untuk pengembalian modal, sehingga dapat diambil keputusan apakah 

proyek pembangunan property berupa ruko tersebut layak untuk dilaksanakan. 

Ada beberapa pernyataan terhadap perhitungan Payback Metode adalah: 

1. Jika periode pengembalian modal dapat kembali lebih awal dari yang 

direncanakan maka proyek tersebut layak dikerjakan. 

2. Jika periode pengembalian modal kembali melewati yang direncanakan maka 

proyek tersebut tidak layak dijalankan. 

Kesimpulannya adalah jika modal awal kembali lebih awal dari yang 

direncanakan maka proyek tersebut layak untuk dikerjakan dan jika modal awal 

kembalinya lebih lama dari yang direncanakan maka tidak layak untuk dikerjakan. 

Keuntungan dari perhitungan metode payback periode adalah: 

1. Mengetahui berapa lama modal awal akan diperoleh kembali 
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2. Untuk memutuskan apakah poyek tersebut layak atau tidaknya kalau 

dikerjakan. 

2.6.2 Net Present Value ( NPV ) 

Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang 

masuk dengan yang keluar untuk dianalisa kelayakan sebuah proyek yang akan 

dikerjakan. Untuk menghitung selisih kas dapat digunakan rumusan dengan  

metode Net present value. 

NPV = ( C1 / ( 1 + r)¹ ) + ( C2 / ( 1 + r )² + ( C3 / ( 1 + r )³ - C0 …(2) 

 Keterangan : 

C1 = Kas pendapatan pada tahun ke-1 

 C2 = Kas pendapatan pada tahun ke-2 

C3 = Kas pendapatan pada tahun ke-3 

C0 = Harga pembelian awal atau total pengeluaran 

r = Suku bunga bank per tahun    

Ada beberapa syarat untuk pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk menganalisa data mengunakan metode NPV adalah sebagai berikut. 

1. Jika NPV > 0 atau bernialai positif maka proyek tersebut layak untuk 

dikerjakan dan modal dapat dijalankan. 

2. Jika NPV < 0 atau bernilai negative maka proyek tersebut tidak dapat 

dikerjakan dan modal tidak dapat dijalankan. 

Kesimpulan jika nilai NPV lebih besar dari nol (0) atau bernilai positif 

maka proyek dapat dikerjakan tetapi jika NPV kurang dari nol (0) atau bernilai 

negatif maka proyek tidak dapat dikerjakan. 
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Keuntungan dari perhitungan metode Net present value adalah untuk 

pengambilan keputusan, apakah proyek tersebut layak dikerjakan atau tidak. 

Dilihat dari selisih kas awal modal dengan kas akhir dari penjualan proyek 

tersebut. 

2.6.3 Internal Rate of Return  ( IRR )  

Internal Rate of Return ( IRR ) merupakan metode perhitungan modal 

dengan menghitung tingkat bunga yang akan digunakan untuk modal yang 

menyamakan nilai modal sekarang dari penerimaan kas bersih dimasa datang. 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bermodal.IRR dan NPV saling 

berhubungan karena IRR merupakan nilai dari suku bunga NPV sama dengan nol  

( 0 ). IRR digunakan untuk menghitung keuangan bersih dari sebuah modal yang 

akan dijalankandan dibuktikan dengan nilai positif. “(iman soeharto 1995)”. 

Rumusan dari metode Internal Rate of Return ( IRR ) adalah sebagai berikut: 

       ((     ) 
      

(         )
)        ...(3) 

Keterangan : 

i1 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV+ 

i2 = Tingkat Diskonto yang menghasilkan NPV- 

NPV1 = Net Present Value bernilai positif 

NPV2 = Net Present Value bernilai negatif     

 Dari rumus IRR maka dipengaruri oleh factor diskonto. Faktor diskonto 

adalah factor nilai dalam bentuk prosentase yang diperhitungkan besaran 

potongan atas suatu pinjaman dengan pelunasan yang dibayar sebelum waktu 

jatuh tempo. Besaran potongan diskon dapat dilihat pada lampiran. 
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Ada beberapa syarat untuk pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk menganalisa data mengunakan metode Internal Rate of Return ( IRR ) 

adalah sebagai berikut. 

1. Jika Internal Rate of Return ( IRR )> dari suku bunga yang telah ditetapkan 

maka proyek tersebut layak untuk dikerjakan dan modal dapat dijalankan. 

2. Jika Internal Rate of Return ( IRR ) <dari suku bunga yang telah ditetapkan 

proyek tersebut tidak dapat dikerjakan dan modal tidak dapat dijalankan. 

Kesimpulan jika nilai IRR lebih besar dari suku bunga yang ditetapkan 

maka proyek layak dikerjakan dan jika nilai IRR kurang dari suku bunga yang 

ditetapkan maka tidak layak dikerjakan. 

2.6.4 Profitability Indeks ( PI ) 

Profitability Indeks ( PI ) adalah metode yang digunakan untuk 

menghitung keuntungan sekarang dan beberapa tahun kemudian dengan 

mempertimbangkan seluruh aliran dana yang masuk dengan yang keluar. Berikut 

adlah rumusan perhitungan metode Profitability Indeks ( PI ): 

PI = ( Total PV kas Pendapatan Bruto )  / ( Total Pengeluaran )     ...(4) 

Ada beberapa syarat untuk pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk menganalisa data mengunakan metode Profitability Indeks (PI) adalah 

sebagai berikut. 

1. Jika PI > 1, maka proyek tersebut layak untuk dikerjakan dan modal dapat 

dijalankan. 

2. Jika PI < 1, maka proyek tersebut tidak dapat dikerjakan dan modal tidak 

dapat dijalankan. 
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Kesimpulan jika nila PI lebih besar dari 1 maka proyek layak dikerjakan 

dan jika nilai PI kurang dari 1 maka tidak layak dikerjakan. 

Dari empat metode ini kita dapat mengetahui cara perhitungan untuk 

mengetahui apakah sebuah proyek dapat dikerjakan atau tidak apabila ditinjau 

dari modal modal sampai dengan kembalinya modal awal dan kapan keuntungan 

dapat diterima. 

 

2.6.5 Return on Investment ( ROI ) 

Return on Investment ( ROI ) atau laba atas modal di hitung dengan cara 

mengurangi biaya modal dari total pendapatan dan membaginya dengan total 

biaya modal. Dengan kata lain yaitu mengukur keuntungan atau kerugian yang di 

hasilkan dari modal terhadap uang yang di modalkan. Dinyatakan mendapatkan 

keuntungan jika nilai ROI > dari 1. Dan jika nilai ROI < dari 1 maka dinyatakan 

rugi dan tidak layak untuk dikerjakan. Cara menghitung Return on Investment ( 

ROI ) atau laba atas modal sebagai berikut :  

ROI = 
(                      )

                    
    ...(5) 

2.7 Bank 

Terdapat lembaga badan usaha yang bergerak dibidang keuangan seperi bank 

yang ada di indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia ( BRI ), Bank Central Asia ( 

BCA ), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia ( BNI ) dan lain sebagainya 

merupakan badan usaha yang membantu mempermudahkan masyarakat luas 

dalam menabung uang atau menyimpan uang, memberikan pinjaman kepada 

masyarakat yang membutuhkan dengan bunga bank tertentu sesuai kesepakatak, 
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membantu melayani masyarakat dalam jual beli berupa kartu ATM dan kartu 

kredit. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran secara 

online atau elektronik. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat tidak pelu 

membawa uang kes dalam bertransaksi karena dapat merepotkan dan beresiko 

saat membawa uang kes dalam jumlah banyak. Bias saja terjadi tindakan criminal 

berupa perampokan. Bank dalam masalah ini memberikan solusi untuk 

mempermudah dalam transaksi. (Kuncoro,2002) 

2.8 Suku Bunga Bank 

Suku bunga bank merupakan ketetapan dari pihak bank yang dibebankan 

oleh pihak pemakai jasa yaitu konsumen atau masarakat awam yang 

menggunakan jasa bank tersebut. Untuk besaran suku bunga tiap bank 

mempunyai nilai yang berbeda. Sebagai contoh setiap transaksi transfer atau 

pengmbilan uang di bank melalui ATM, maka konsumen akan mendapatkan 

potongan atau biaya transaksi. Adapun beberapa bunga bank yaitu terdapat pada 

besarnya pinjaman ke bank. Pada umumnya besaran bunga pinjaman tergantung 

dari dimana kita meminjam uang tersebut. Besaran bunga bank ada yang terendah 

sampai paling besar ada yang menawarkan bunga pinjaman sebesar 7 %, 10 %, 12 

% dari pinjaman dan ada juga sebesar 16 % dari berasnya pinjaman. (Kurniawan 

Taufik, 2004) 

2.9 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit 

Pembebanan suku bunga kredit merupakan bunga bank yang harus dibayar oleh 

peminjam dengan besaran bunga tertentu dan terhadap besaran pinjaman yang 
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diperoleh. Ada dua jenis pembebanan suku bunga kredit adalah. Menurut Frensidy 

(2010) 

1. Bunga Bank Sederhana (Bunga Flat) 

Bunga flat adalah berasan bunga yang diberikan oleh pihak bank yang 

ditanggung oleh peminjam dengan besaran bunga yang selalu sama dari 

waktu ke waktu. Sebagai contoh kita meminjam uang di bank sebesar satu 

juta rupiah dengan kesepakatan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 

120,000.00 per bulan selam sepuluh bulan. Maka bunga bank tiap bulan 

sebesar 20 % dari pinjaman yang dibebankan tiap bulannya selama 10 bulan. 

   

2. Konsep Bunga Majemuk  

Bunga majemuk adalah bunga bank yang dibebankan oleh pihak bank yang 

ditanngung oleh peminjam uang dengan ketentuan suku bunga yang beruba – 

ubah tergantung periode pinjaman. Pada dasarnya suku bunga majemuk ini 

selalu mengalami peningkatan suku bunga tiap tahunnya. Sebagai contoh 

dalam jual beli rumah. Pada tahun pertama sampai ketiga nasabah 

berkewajiban membayar suku bunga sebesar 7 persen dari besaran pinjaman 

yang dibagi beberapa periode. Namun ditahun ke 4 dan selanjutnya bunga 

bank bias naik menjadi 10 %. Maka dari itu disarankan agar kita berhati – 

hari dalam melakukan pinjaman ke bank untuk berinvestasi. Kalau tidak 

paham dengan suku bunga bias jadi usaha akan bangkrut karena besaran 

bunga yang selalu meningkat. 
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