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ABSTRAK 

Perusahaan menggunakan Laporan keuangan 
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 
atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak–pihak 
yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan tersebut.  Kemudian laporan keuangan 
tersebut akan dianalisa dengan menggunakan teknik 
metode analisis yang umum digunakan oleh para analisa. 
Dalam rangka memberikan informasi tentang kondisi 
keuangan perusahaan maka dapat dilihat dari nilai 
perhitungan berdasarkan analisis rasio untuk lebih 
mempermudah dalam menilai kondisi keuangan suatu 
perusahaan.  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan yaitu bagaimanakah  
risiko, arus kas dan IRR perusahaan.  Penelitian yang 
dilakukan penulis tidak langsung dilakukan di 
perusahaan tetapi untuk mengambil data perusahaan 
yang diperlukan diambil dari BEJ melalui situs internet. 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

rasio yaitu untuk rasio risiko menggunakan rasio 
standard deviasi dan koefesiensi variasi untuk rasio arus 
kas menggunakan rasio arus kas, dan IRR menggunakan 
rasio lRR, penelitian dilakukan selama lima periode 
dengan menggunakan data lima periode yaitu periode 
tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. 

 
PT Duta Pertiwi Tbk dilihat dari risikonya dapat 

pula dikatakan cukup rendah karena investasi 
perusahaan tidak terlalu besar dan perusahaan mampu 
mengatur manajemen risiko sehinnga dapat 
memperkecil risikonya. Dilihat dari arus kas perusahaan 
cukup baik walaupun ada sedikit penurunan namun 
ditahun berikutnya ada peningkatan, lalu dilihat dari IRR 
perusahan sangat baik karena hasil IRR jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan RRR. PT Kawasan Industri 
Jababeka Tbk mempunyai risiko yang cukup tinggi 
karena perusahaan tersebut mempunyai investasi yang 
cukup besar, hal ini dapat membahayakan kondisi 
perusahaan. Dilihat dari arus kas PT Kawasan Industri 
Jababeka Tbk masih kurang baik karena berfluktuasi dan 
selalu turun dari tahun ke tahun, begitu juga dengan IRR 
kurang begitu baik karena hasil IRR kurang dari RRR. 
Keadaan kondisi keuangan perusahaan baik buruknya 
dipengaruhi oleh kinerja perusahaan tersebut. 

 
Kata Kunci : Standar Deviasi,Koefesiensi Variasi, Arus 
Kas, dan IRR 

 
 

ABSTRACT 

Company uses financial statement as the appliance 
to communicate between data or activity of a company 
with interested parties with data or the corporate 
activity.  Later than the financial statement will be 
analysed by using method technique analyse use 
occasionally by all analysis. In order to giving 
information about condition of company finance is 
visible from calculation value of pursuant to ratio 
analysis to more water down in assessing monetary 
condition a company. 

 
The purpose of this research is to know how risk, 

cash flow and IRR Company of the company’s finance 
condition. The Research which was done by writer is 
not done directly in that company but the writer takes 
some needed data from BEJ by the internet. 

 
In this research the writer used ratio analysis 

which is, for ratio of risk used ratio of deviation 
standard, and used cash flow ratio for ratio of cash 
flow, and the last IRR used IRR ratio. This research had 
been done during five periods that is the period of 2002 
year until 2006. 

 
Duta Pertiwi Tbk. PT seen form its risk also can be 

told is lower enough, because the investment of 
company is not too big and the company can arrange 
the management of risk so that can minimize the risk. 
Seen from cash flow the company is good enough, 
despite there is some degradation but the next years 
there is an improvement, and seen from the IRR, the 
company is very excellent because the IRR result is 
much higher compared with RRR. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk. PT had the high risk enough because the 
company had big enough investment, this matter can 
endanger the condition of the company. Seen from cash 
flow Kawasan Jababeka Tbk. PT still unfavorable 
because it fluctuated and always befall from year to 
year, same also with IRR it is less due the result of IRR 
which is less than RRR. Fine or foul of the finance 
company’s condition is influenced by the company’s 
performance.  
 
 
 
Keywords : Standard Deviasi, Coefficient of Variation, 
Cashflow and IRR 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang 
berjalan pesat, menyebabkan perusahaan harus mampu 
bersaing dengan perusahaan lain. Dalam situasi dan 
kondisi seperti ini banyak perusahaan yang tidak dapat 
menjalankan usahanya lagi. Hal ini terjadi karena 
kondisi keuangan tersebut tidak dapat memenuhi 
standar arus kas yang seharusnya mereka miliki, dimana 
perusahaan yang baik keuangannya harus memiliki 
jumlah kas yang mencukupi. Hal ini berarti kas sangat 
berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan 
perusahaan, oleh karena itu kas harus direncanakan dan 
diawasi, baik penerimaan (sumber – sumber) maupun 
pengeluaran (penggunaan). Hal utama yang perlu selalu 
diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas 
adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang 
yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara 
sederhana fungsi itu terbagi menjadi tiga yaitu : 
pertama, fungsi likuidasi yaitu dana yang tersedia untuk 
tujuan memenuhi kebutuhan sehari – hari dan dapat 
dicairkan dalam waktu relatif singkat tanpa ada 
pengurangan investasi awal. Kedua, fungsi anti inflasi 
dana yang disimpan guna menghindari risiko penurunan 
pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan 
dengan relatif cepat. Ketiga, capital growth dana yang 
diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan 
kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. 

Untuk mengetahui kondisi keuangan dalam suatu 
perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis 
arus kas pada perusahaan tersebut. Keberhasilan suatu 
usaha agar berjalan dengan baik dapat dilihat dari 
kondisi keuangan perusahaan, salah satunya dapat 
dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk 
mengetahui persentasi keuntungan yang diperoleh dari 
investasi suatu proyek perusahaan maka dapat dianalisis 
menggunakan IRR sebagai perhitungan untuk mencari 
tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus 
kas yang diharapkan di masa datang, atau penerimaan 
kas dengan mengeluarkan investasi awal. Tinggi 
rendahnya tingkat bunga ini dipengaruhi antara lain oleh 
risiko investasi. Semakin tinggi risiko investasi, semakin 
tinggi tingkat bunga yang dipandang relevan. 

Dengan demikian, hasil dari analisis yang diperoleh 
dapat membantu dalam menentukan kebijakan – 
kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan di masa 
yang akan datang agar kondisi keuangan perusahaan 
semakin baik, sehingga dapat terhindar dari risiko – 
risiko yang dapat merugikan perusahaan dan tujuan dari 
perusahaan dapat tercapai. 

Penulis mengidentifikasi masalah untuk selanjutnya 
dibahas dalam hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana peranan risiko terhadap arus kas ? 
2. Bagaimana peranan arus kas terhadap IRR ? 
3. Bagaimana peranan risiko dan arus kas terhadap 

IRR? 
 

METODE PENELITIAN  

  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat 
sesuatu yang telah berlangsung pada saat terjadi 

penelitian dan memeriksa sebab atau gejala yang 
terjadi diperusahaan. 
 
Operasional Variabel 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan 
penelitian, maka penulis melakukan operasionalisasi 
dari variabel-variabel yang berkaitan dengan risiko, arus 
kas dan IRR. 
 

Table 1 Operasional Variabel Analisis Risiko dan Arus Kas Terhadap IRR 
Variabel / Sub 

Variabel Indikator Skala / Ukuran 

Risiko Standar Deviasi Rasio 
Arus kas Arus Kas Rasio 

IRR IRR Rasio 

 
Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan merupakan data 
sekunder yaitu data yang diperoleh penulis tidak secara 
langsung didapatkan dari perusahaan melalui internet 
yang telah diaudit. Disamping itu pengumpulan data 
tersebut juga didukung dengan riset kepustakaan. Dan 
data tersebut diperoleh darivPT. Duta Pertiwi Tbk dan 
PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk berupa data 
kuantitatif. Sumber data diperoleh dari internal 
perusahaan. 
 
Metode Analisis 

Dalam mengolah data, alat analisis yang digunakan 
penulis dalam menganalisa risiko, arus kas dan IRR 
penulis melakukan beberapa perhitungan, antara lain : 
1. Untuk risiko penulis menggunakan standar deviasi 

yang tujuannya adalah untuk mengetahui berapa 
deviasi cash inflow suatu proyek dari mean atau 
expected valuenya. Langkah pertama dalam 
menghitung standar deviasi dari suatu distribusi 
cash inflow adalah dengan jalan menentukan 
besarnya expected value, E sebagai berikut : 

PEE i
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i
i .
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Dimana : 
Ē   =  Expected value 
Ei   =  Hasil yang diharapkan untuk kasus ke i 
Pi   =  Probabilitas terjadinya hasil ke 1 
n    = Jumlah kemungkinan hasil yang diperhitungkan 
 
Setelah mengetahui expected value dari cash 
inflow, maka perhitungan standar deviasi, σ dapat 
dilakukan dengan sebagai berikut : 

PEE i
n

i
i .)(

1
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Dari perhitungan di atas dapat dillihat bahwa 
standar deviasi merupakan akar dari jumlah 
keseluruhan masing – masing deviasi dikuadratkan 
dan dikalikan dengan probabilitas. Mengingat bahwa 
standar deviasi adalah merupakan pengukuran 
variabilitas yang bersifat absolut, maka akan kurang 
tepat apabila digunakan untuk mengukur proyek – 
proyek yang berbeda besarnya. Pengukuran dengan 
coefficient mempertimbangkan variabilitas yang 
relatif antara masing – masing proyek sehingga akan 
sangat tepat untuk digunakan dalam pengukuran 
proyek – proyek yang berbeda besarnya. 
Coefficient of variation v didenifisikan sebagai ratio 
dari standar deviasi terhadap expected return dari 
suatu proyek : 

 
E

V 
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Semakin tinggi coefficient of variation suatu 
proyek, semakin besar risiko yang dikandung oleh 
proyek tersebut, demikian pula sebaliknya. 

2. Untuk arus kas penulis menggunakan perhitungan 
arus kas, dengan menggunakan perhitungan arus 
kas dapat memberikan informasi yang relevan 
tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau 
setara kas dari suatu perusahaan pada suatu 
periode tertentu. Melalui laporan arus kas yang ada 
dalam data perusahaan penulis dapat mengetahui 
apakah arus kas perusahaan yang bersangkutan 
mengalami kenaikan atau penurunan.  

3. Untuk menentukan kelayakan investasi suatu 
perusahaan penulis menggunakan metode analisis 
IRR,  dengan rumus sebagai berikut : 
Untuk mengetahui IRR suatu proyek maka harus 
diketahui terlebih dahulu payback periodnya. Ada 
dua metode untuk menghitung payback period 
suatu proyek antara lain sebagai berikut : 
Metode arus kas rata – rata adalah metode yang 
menghitung payback period jumlah arus kas tiap 
tahunnya tetap atau sama maka dapat dihitung 
menggunakan rumus :  

KasArus
IAwalInvetasiPPPeriodePayback o )()(   

Metode arus kas kumulatif adalah metode yang 
menghitung payback period dengan jumlah arus 
kasnya berbeda tiap tahunnya, maka dapat dihitung 
dengan mengggunakan rumus : 

tahunx
BC
BAnPeriodPayback 1





 

Kriteria keputusan : 
a. Jika payback period proyek mempunyai waktu 

yang lebih pendek dibandingkan payback 
period yang dapat diterima maka proyek 
diterima. 

b. Jika payback period proyek mempunyai waktu 
yang lebih panjang dibandingkan dengan 
payback period yang dapat diterima maka 
proyek ditolak. 

 oITPVNPV   

 )(. DFFactorDiscountedATPV tt   

  tt rrDF )1(/)1)1(   
Kriteria keputusan : 
a. Jika NPV lebih besar dari nol atau positif maka 

proyek diterima. 
b. Jika NPV lebih kecil dari nol atau negatif maka 

proyek ditolak. 
c. Jika NPV lebih besar dari nol perusahaan akan 

memperoleh pendapatan lebih besar dari biaya 
modalnya. Hal ini akan mempertinggi nilai 
pasar perusahaan dan kekayaan pemilik. 

Dari beberapa langkah perhitungan diatas maka 
rumus IRR dilakukan sebagai berikut : 

)(. 12
21

1
1 RR

NPVNPV
NPVRIRR 


  

Dimana : 
NPV = Nilai sekarang bersih 
TPV  = Total nilai sekarang 
At  = Arus kas / cash flow pada awal period ke t 
IRR  = Internal Rate of Return 
R1  = Tingkat bunga terkecil dari kisaran IRR 
R2  = Tingkat bunga terbesar dari kisaran IRR 
NPV1  = Net Present Value dari R1 
NPV2  = Net Present Value dari R2 

R1 dan R2 dapat diperoleh dengan cara melihat pada table PV 
anuitas discounted factor. 
Kriteria keputusan : 
a. Jika IRR lebih besar daripada biaya modal maka 

proyek diterima. 
b. Jika IRR lebih kecil daripada biaya modal maka 

proyek ditolak. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Analisis PT Duta Pertiwi Tbk 

Dalam mengolah data, alat analisis yang digunakan 
penulis dalam menganalisa risiko, arus kas dan IRR 
penulis melakukan beberapa perhitungan, antara lain : 

Arus kas diperoleh datanya dari laporan arus kas 
yang terdapat dalam data perusahaan, dapat dilihat 
arus kas dari perusahaan PT. Duta Pertiwi Tbk sebagai 
berikut : 
Tabel 2 Arus Kas dari Laporan Arus Kas Perusahaan (Rp ribuan) 

Tahun Arus Kas 
2002 204.779.451 
2003 237.810.031 
2004 296.015.237 
2005 460.797.718 
2006 289.218.086 

 
1. Perhitungan Risiko : 

Langkah pertama dalam menghitung standar deviasi 
dari suatu distribusi cash inflow adalah dengan jalan 
menentukan besarnya expected value, E sebagai berikut  
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Dimana : 
Ē   =  Expected value 
Ei   =  Hasil yang diharapkan untuk kasus ke i 
Pi   =  Probabilitas terjadinya hasil ke 1 
n    =  Jumlah kemungkinan hasil yang diperhitungkan 
 
Tabel 3 Perhitungan Expected Value dari Cashinflow Tahun 2002-2006 
(Rp ribuan) 

Tahun Probabilitas Cashinflow Weighted value 
2002 5% 204.779.451 10.238.973 
2003 10% 237.810.031 23.781.003 
2004 20% 296.015.237 59.203.047 
2005 25% 460.797.718 115.199.430 
2006 40% 289.218.086 115.687.234 

Expected value dari cashinflow 324.109.687 
 
Setelah mengetahui expected value dari cash inflow, 
maka perhitungan standar deviasi, σ dapat dilakukan 
dengan sebagai berikut : 
 

PEE i
n

i
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2




 

Tabel 4 Metode Perhitungan Risiko (Rp ribuan) 

Thn Ei 
 (Arus Kas) Ē 

2002 204.779.451 324.109.687 
2003 237.810.031 324.109.687 
2004 296.015.237 324.109.687 
2005 460.797.718 324.109.687 
2006 289.218.086 324.109.687 

 
Tahun (Ei - Ē) (Ei - Ē)² 
2002 -119.330.236 14.239.705.223.815.700 
2003 -86.299.656 7.447.630.625.718.340 
2004 -28.094.450 789.298.120.802.500 
2005 136.688.031 18.683.617.818.657.000 
2006 -34.891.601 1.217.423.820.343.200 
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Tahun Pi (Ei - Ē)².Pi 
2002 5% 711.985.261.190.785 
2003 10% 744.763.062.571.834 
2004 20% 157.859.624.160.500 
2005 25% 4.670.904.454.664.240 
2006 40% 486.969.528.137.280 

Jumlah 6.772.481.930.724.640 
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i
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640.724.930.481.772.6
 

091.295.82
 

Untuk mendapatkan hasil risiko yang lebih absolute 
maka digunakan perhitungan coefficient of variation 
karena pengukuran dengan coefficient memper-
timbangkan variabilitas yang relatif antara masing – 
masing proyek sehingga akan sangat tepat untuk 
digunakan dalam pengukuran proyek – proyek yang 
berbeda besarnya. 
Coefficient of variation v didenifisikan sebagai ratio 
dari standar deviasi terhadap expected return dari suatu 
proyek : 

E
V 

  
687.109.324

091.295.82
V               

2539,0V  
Semakin tinggi coefficient of variation suatu proyek, 
semakin besar risiko yang dikandung oleh proyek 
tersebut, demikian pula sebaliknya. 
2. Perhitungan Intenal Rate of Return : 

Untuk menentukan kelayakan investasi suatu 
perusahaan penulis menggunakan metode analisis IRR, 
dapat diketahui dari laporan keuangan bahwa PT. Duta 
Pertiwi Tbk mempunyai Investasi awal sebesar 
Rp.693.750.000 dengan tingkat bunga /RRR sebesar 15%. 
Tabel 5 Perhitungan Arus Kas Kumulatif dari Arus Kas Tahun 2002-2006 
(Rp ribuan) 

Tahun Arus kas Arus kas kumulatif 
2002 204.779.451 204.779.451 
2003 237.810.031 442.589.482 
2004 296.015.237 738.604.719 
2005 460.797.718 1.199.402.437 
2006 289.218.086 1.488.620.523 

 

 thnx
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thnxPPPeriodePayback 1
482.589.442719.604.738
482.589.442000.750.6939,2)(





 

thnxPPPeriodePayback 1
237.015.296
518.160.2519,2)( 

thnxPPPeriodePayback 18485,09,2)(   

tahunPPPeriodePayback 7485,3)(   
 

Berdasarkan hasil perhitungan payback period di atas 
proyek layak untuk diterima karena payback period nya 
lebih kecil dari umur proyek sebesar 5 tahun. Dari 
investasi sebesar Rp.693.750.000 yang ditanamkan PT. 
Duta Pertiwi Tbk dapat mengembalikan dalam waktu 
3,7485 tahun. 
Tabel 6 Metode Perhitungan Total Present Value (Rp ribuan) 

Tahun DF 15% Arus kas PV 
2002 0,8696 204.779.451 178.076.211 
2003 0,7561 237.810.031 179.808.164 
2004 0,6575 296.015.237 194.630.018 
2005 0,5718 460.797.718 263.484.135 
2006 0,4972 289.218.086 143.799.232 

TPV 959.797.761 
Investasi awal/ Io 693.750.000 
NPV 266.047.761 

 Net Present Value 
 oITPVNPV   

 000.750.693761.797.959 NPV  

761.047.266NPV  
 

Berdasarkan hasil perhitungan net present value di atas 
proyek layak diterima karena net present value nya 
lebih besar dari nol. Dari investasi yang ditanamkan 
sebesar Rp.693.750.000 PT. Duta Pertiwi Tbk dapat 
menghasilkan net present value sebesar 
Rp.266.047.761. 
 
Diketahui PP = 3,7485 maka discount factor (DF) berada 
pada kisaran 2% dan 3%. 
 
Tabel 7 Metode Perhitungan Internal Rate of Return (Rp ribuan) 

Tahun Arus kas DF 2% PV 
2002 204.779.451 0,9804 200.765.774 
2003 237.810.031 0,9612 228.583.002 
2004 296.015.237 0,9423 278.935.158 
2005 460.797.718 0,9238 425.684.932 
2006 289.218.086 0,9057 261.944.820 

TPV  1.395.913.686 
Investasi awal/Io 693.750.000 
NPV 702.163.686 

 
Tahun Arus kas DF 3% PV 
2002 204.779.451 0,9709 198.820.369 
2003 237.810.031 0,9426 224.159.735 
2004 296.015.237 0,9151 270.883.543 
2005 460.797.718 0,8885 409.418.772 
2006 289.218.086 0,8626 249.479.521 

TPV  1.352.761.941 
Investasi awal/Io 693.750.000 
NPV 659.011.941 

 
Dari beberapa langkah perhitungan diatas maka rumus 
IRR dilakukan sebagai berikut : 
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Dimana : 
NPV = Nilai sekarang bersih 
TPV  = Total nilai sekarang 
IRR  = Internal Rate of Return 
R1  = Tingkat bunga terkecil dari kisaran IRR 
R2  = Tingkat bunga terbesar dari kisaran IRR 
NPV1  = Net Present Value dari R1 
NPV2  = Net Present Value dari R2 
R1 dan R2 dapat diperoleh dengan cara melihat pada table PV anuitas 
discounted factor. 
 
Berdasarkan kriteria kelayakan IRR, usulan proyek 
investasi tersebut sebaiknya diterima, karena nilai IRR > 
RRR, artinya dana sebesr Rp. 639.750.000 yang 
diinvestasikan PT. Duta Pertiwi Tbk dapat menghasilkan 
IRR sebesar 18,2720%, lebih tinggi dari RRR sebesar 15%. 
 
Hasil  Analisis PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 

Dalam mengolah data, alat analisis yang digunakan 
penulis dalam menganalisa risiko, arus kas dan IRR 
penulis melakukan beberapa perhitungan, antara lain : 
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Arus kas diperoleh datanya dari laporan arus kas 
yang terdapat dalam data perusahaan, dapat dilihat 
arus kas dari perusahaan PT. Kawasan Industri Jababeka 
Tbk sebagai berikut : 
Tabel 8 Arus Kas dari Laporan Arus Kas Perusahaan (Rp ribuan) 

Tahun Arus Kas 
2002 117.717.901 
2003 169.770.568 
2004 142.386.511 
2005 142.106.231 
2006 81.385.886 

 

1. Perhitungan risiko : 
Langkah pertama dalam menghitung standar deviasi 

dari suatu distribusi cash inflow adalah dengan jalan 
menentukan besarnya expected value, E sebagai 
berikut: 
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Dimana : 
Ē   =  Expected value 
Ei   =  Hasil yang diharapkan untuk kasus ke i 
Pi   =  Probabilitas terjadinya hasil ke 1 
n    =  Jumlah kemungkinan hasil yang diperhitungkan 
 
Tabel 9 Perhitungan Expected Value dari Cashinflow Tahun 2002-2006 
(Rp ribuan) 

Tahun Probabilitas Cashinflow Weighted Value 
2002 5% 117.717.901 5.885.895 
2003 10% 169.770.568 16.977.057 
2004 20% 142.386.511 28.477.302 
2005 25% 142.106.231 35.526.558 
2006 40% 81.385.886 32.554.354 

Expected value dari cashinflow 119.421.166 
 
Setelah mengetahui expected value dari cash inflow, 
maka perhitungan standar deviasi, σ dapat dilakukan 
dengan sebagai berikut : 

PEE i
n

i
i .)(

1

2




 

Tabel 10 Metode Perhitungan Risiko (Rp ribuan) 

Tahun Ei 
 (Arus Kas) Ē 

2002 117.717.901 119.421.166 
2003 169.770.568 119.421.166 
2004 142.386.511 119.421.166 
2005 142.106.231 119.421.166 
2006 81.385.886 119.421.166 

 
Tahun (Ei - Ē) (Ei - Ē)² 
2002 -1.703.265 2.901.111.660.225 
2003 50.349.402 2.535.062.281.757.600 
2004 22.965.345 527.407.070.969.025 
2005 22.685.065 514.612.174.054.225 
2006 -38.035.280 1.446.682.524.678.400 

 
 Pi (Ei - Ē)².Pi 

2002 5% 145.055.583.011 
2003 10% 253.506.228.175.760 
2004 20% 105.481.414.193.805 
2005 25% 128.653.043.513.556 
2006 40% 578.673.009.871.360 

Jumlah 1.066.458.751.337.492 
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492.337.751.458.066.1
 

680.656.32
 

Untuk mendapatkan hasil risiko yang lebih absolute 
maka digunakan perhitungan coefficient of variation 
karena pengukuran dengan coefficient mempertim-

bangkan variabilitas yang relatif antara masing – masing 
proyek sehingga akan sangat tepat untuk digunakan 
dalam pengukuran proyek – proyek yang berbeda 
besarnya. 
Coefficient of variation v didenifisikan sebagai ratio 
dari standar deviasi terhadap expected return dari suatu 
proyek : 

E
V 

   
166.421.119

680.656.32
V  

2735,0V  
Semakin tinggi coefficient of variation suatu proyek, 
semakin besar risiko yang dikandung oleh proyek 
tersebut, demikian pula sebaliknya. 
 
2. Perhitungan Internal Rate of Return : 

Untuk menentukan kelayakan investasi suatu 
perusahaan penulis menggunakan metode analisis IRR, 
dapat diketahui dari laporan keuangan bahwa PT. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk mempunyai investasi 
awal sebesar Rp.3.000.000.000 dengan tingkat bunga 
/RRR sebesar 16%. 
Tabel 11 Metode Perhitungan Arus Kas Kumulatif dari Arus Kas (Rp 
ribuan) 

Tahun Arus kas Arus kas kumulatif 
2002 117.717.901 795.687.665 
2003 169.770.568 287.488.469 
2004 142.386.511 429.874.980 
2005 142.106.231 571.981.211 
2006 81.385.886 653.367.097 
2007 130.673.419 784.040.516 
2008 130.673.419 914.713.935 
2009 130.673.419 1.045.387.354 
2010 130.673.419 1.176.060.773 
2011 130.673.419 1.306.734.192 
2012 130.673.419 1.437.407.611 
2013 130.673.419 1.568.081.030 
2014 130.673.419 1.698.754.449 
2015 130.673.419 1.829.427.868 
2016 130.673.419 1.960.101.287 
2017 130.673.419 2.090.774.706 
2018 130.673.419 2.221.448.125 
2019 130.673.419 2.352.121.544 
2020 130.673.419 2.482.794.963 
2021 130.673.419 2.613.468.382 
2022 130.673.419 2.744.141.801 
2023 130.673.419 2.874.815.220 
2024 130.673.419 3.005.488.639 

 thnx
BC
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thnxPPPeriodePayback 1
220.815.874.2639.488.005.3
220.815.874.2000.000.000.39,22)(





 

thnxPPPeriodePayback 1
419.673.130
780.184.1259,22)(   

 thnxPPPeriodePayback 19580,09,22)(   

8580,23)( PPPeriodePayback  
 

Pada dasarnya proyek beroperasi selama 5 tahun akan 
tetapi karena arus kas pada tahun terakhir tidak dapat 
menutupi investasi awal sebesar Rp.3.000.000.000 maka 
proyek diasumsikan beroperasi selama 23 tahun dan 
arus kas tahun ke enam dapat diketahui dengan cara 
menghitung rata-rata arus kas tahun 2002 sampai tahun 
2024. Dan berdasarkan hasil perhitungan payback period 
di atas proyek tidak layak untuk diterimq karena 
payback period nya lebih besar dari umur proyek yang 
diasumsikan selama 10 tahun. Dari investasi sebesar 
Rp.3.000.000.000 yang ditanamkan PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk hanya dapat mengembalikan dalam 
jangka waktu 23,8580 tahun. 
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Tabel 12 Metode Perhitungan Total Present Value  
Tahun DF 16% Arus kas PV 
2002 0,8621 117.717.901 101.484.602 
2003 0,7432 169.770.568 126.173,.486 
2004 0,6407 142.386.511 91.227.038 
2005 0,5523 142.106.231 78.485.271 
2006 0,4761 81.385.886 38.747.820 
2007 0,4104 130.673.419 53.628.371 
2008 0,3538 130.673.419 46.232.256 
2009 0,3050 130.673.419 39.855.393 
2010 0,2630 130.673.419 34.367.109 
2011 0,2267 130.673.419 29.623.664 
2012 0,1954 130.673.419 25.533.586 
2013 0,1685 130.673.419 22.018.471 
2014 0,1452 130.673.419 18.973.780 
2015 0,1252 130.673.419 16.360.312 
2016 0,1079 130.673.419 14.099.662 
2017 0,0930 130.673.419 12.152.628 
2018 0,0802 130.673.419 10.480.008 
2019 0,0691 130.673.419 9.029.533 
2020 0,0596 130.673.419 7.788.136 
2021 0,0514 130.673.419 6.716.614 
2022 0,0443 130.673.419 5.788.832 
2023 0,0329 130.673.419 4.299.155 
2024 0,0284 130.673.419 3.711.125 

TPV 796.776.854 
Investasi awal/Io 3.000.000.000 
NPV -2.203.223.146 

 
 Net Present Value 
 oITPVNPV   

000.000.000.3854.776.796 NPV  

 146.223.203.2NPV  
Berdasarkan hasil perhitungan net present value di atas 
proyek tidak layak untuk diterima karena net present 
value nya lebih kecil dari nol. Ini disebabkan oleh total 
present value nya lebih besar dari pada investasi awal 
sehingga apabila dikurangi akan menghasilkan net 
present value yang lebih kecil dari nol. Dari investasi 
yang ditanamkan sebesar Rp.3.000.000.000 PT. Kawasan 
Industri Jababeka Tbk dapat menghasilkan net present 
value sebesar  Rp.-2.203.223.146. 
Diketahui PP = 23,8580 maka discount factor (DF) 
berada pada kisaran 1% dan 2%. 
Tabel 13 Metode Perhitungan Internal Rate of Return (Rp ribuan) 

Tahun Arus kas DF 1% PV 
2002 117.717.901 0,9901 116.552.494 
2003 169.770.568 0,9803 166.426.088 
2004 142.386.511 0,9706 138.200.348 
2005 142.106.231 0,9610 136.564.088 
2006 81.385.886 0,9515 77.438.671 
2007 130.673.419 0,9420 123.094.361 
2008 130.673.419 0,9327 121.879.098 
2009 130.673.419 0,9235 120.676.902 
2010 130.673.419 0,9143 119.474.707 
2011 130.673.419 0,9053 118.298.646 
2012 130.673.419 0,8963 117.122.585 
2013 130.673.419 0,8874 115.959.592 
2014 130.673.419 0,8787 114.822.733 
2015 130.673.419 0,8700 113.685.875 
2016 130.673.419 0,8613 112.549.016 
2017 130.673.419 0,8528 111.438.292 
2018 130.673.419 0,8444 110.340.635 
2019 130.673.419 0,8360 109.242.978 
2020 130.673.419 0,8277 108.158.389 
2021 130.673.419 0,8195 107.086.867 
2022 130.673.419 0,8114 106.028.412 
2023 130.673.419 0,8034 104.983.025 
2024 130.673.419 0,7954 103.937.637 

TPV 2.673.961.438 
Investasi awal/Io 3.000.000.000 
NPV -326.038.562 

 

Tabel 14 Metode Perhitungan Internal Rate of Return (Rp ribuan) – df 2%  
Tahun Arus kas DF 2% PV 
2002 117.717.901 0,9804 115.410.630 
2003 169.770.568 0,9612 163.183.470 
2004 142.386.511 0,9423 134.170.809 
2005 142.106.231 0,9238 131.277.736 
2006 81.385.886 0,9057 73.711.197 
2007 130.673.419 0,8880 116.037.996 
2008 130.673.419 0,8706 113.764.279 
2009 130.673.419 0,8535 111.529.763 
2010 130.673.419 0,8368 109.347.517 
2011 130.673.419 0,8203 107.191.406 
2012 130.673.419 0,8043 105.100.631 
2013 130.673.419 0,7885 103.035.991 
2014 130.673.419 0,7730 101.010.553 
2015 130.673.419 0,7579 99.037.384 
2016 130.673.419 0,7430 97.090.350 
2017 130.673.419 0,7280 95.130.249 
2018 130.673.419 0,7142 93.326.956 
2019 130.673.419 0,7002 91.497.528 
2020 130.673.419 0,6864 89.694.235 
2021 130.673.419 0,6730 87.943.211 
2022 130.673.419 0,6598 86.218.322 
2023 130.673.419 0,6468 84.519.567 
2024 130.673.419 0,6342 82.873.082 

TPV 2.392.102.862 
Investasi awal/Io 3.000.000.000 
NPV -607.897.138 

 
Dari beberapa langkah perhitungan di atas maka rumus 
IRR dilakukan sebagai berikut : 

)(. 12
21

1
1 RR

NPVNPV
NPVRIRR 
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138.897.607562.038.326
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IRR  
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IRR  

%)1%2(.1567,1%1 IRR  

%1567,0IRR  
Dimana : 
NPV = Nilai sekarang bersih 
TPV  = Total nilai sekarang 
IRR  = Internal Rate of Return 
R1  = Tingkat bunga terkecil dari kisaran IRR 
R2  = Tingkat bunga terbesar dari kisaran IRR 
NPV1  = Net Present Value dari R1 
NPV2  = Net Present Value dari R2 
R1 dan R2 dapat diperoleh dengan cara melihat pada table PV anuitas 
discounted factor. 
 
Berdasarkan kriteria kelayakan IRR, usulan proyek 
investasi tersebut sebaiknya tidak untuk diterima, 
karena nilai IRR < RRR artinya dana sebesar 
Rp.3.000.000.000 yang diinvestasikan PT. Kawasan 
Industri Jababeka Tbk dapat menghasilkan IRR sebesar -
0,1567% lebih rendah dari RRR sebesar 16%.  
 
 
Hasil Perbandingan Risiko, Arus Kas dan IRR antara 
PT. Duta Pertiwi Tbk dan PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk. 

Berdasarkan analisa dari kedua perusahaan 
yaitu PT. Duta Pertiwi Tbk (DUTI) dan PT. Kawasan 
Industri Jababeka Tbk (KIJA) yang diusulkan dengan 
menggunakan metode perhitungan kelayakan investasi 
PP, NPV dan IRR, diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 15 Hasil Perbandingan Kelayakan Investasi 

Proyek Perusahaan 
DUTI  KIJA  

Payback Period (PP) 3,7485 tahun 23,8580 tahun 
Net Present Value (NPV) Rp.266.047.761 Rp.-2.203.223.146 
Internal Rate of Return 
(IRR) 18,2720% -0,1567% 
RRR  15% 16% 

 
Dari hasil perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa 
proyek investasi PT Duta Pertiwi Tbk memenuhi syarat 
untuk diterima. Namun IRR proyek PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk (IRR < RRR) tidak dapat memenuhi syarat 
dari kriteria kelayakan investasi. 
Dari kedua proyek investasi yang diusulkan dengan 
rencana investasi yang ditanamkan PT. Duta Pertiwi Tbk 
sebesar Rp.693.750.000 perkiraan proyek beroperasi 
selama 5 tahun dan suku bunga yang disyaratkan RRR 
15%. Serta rencana investasi yang ditanamkan            
PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk sebesar 
Rp.3.000.000.000 perkiraan proyek beroperasi selama 5 
tahun tetapi dikarenakan arus kas pada tahun terakhir 
belum dapat menutupi investasi awal sebesar 
Rp.3.000.000.000 maka perkiraan proyek diasumsikan 
beroperasi selama 10 tahun dan suku bunga yang 
disyaratkan RRR 16%. Maka proyek PT. Duta Pertiwi Tbk 
yang dipilih untuk diterima karena mempunyai nilai yang 
lebih baik dibandingkan dengan proyek   PT. Kawasan 
Industri Jababeka Tbk. Berdasarkan hasil tabel 
kesimpulan diatas, PT. Duta Pertiwi Tbk mempunyai 
kemampuan : 
1. Mengembalikan investasi Payback Period (PP) yang 

ditanamkan tercepat dalam waktu 3,7485 tahun, 
lebih cepat dibandingkan dengan proyek PT. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk dalam waktu 
23,8580 tahun. 

2. Menghasilkan Net Present Value (NPV) terbesar 
yaitu sebesar Rp.266.047.761 lebih besar 
dibandingkan dengan proyek PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk sebesar  Rp.-2.203.223.146. 

3. Menghasilkan Internal Rate of Return (IRR) terbesar 
yaitu sebesar 18,2720% lebih besar dibandingkan 
dengan proyek PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk 
sebesar -0,1567%. 

Hal ini disebabkan oleh arus kas PT. Duta Pertiwi Tbk 
tiap tahunnya memiliki arus kas yang cukup besar 
apabila dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya. 
Sehingga dapat dengan cepat mengembalikan investasi 
yang telah ditanamkan oleh perusahaan, menghasilkan 
net present value yang besar dan menghasilkan internal 
rate of return yang besar. Oleh karena itu PT. Duta 
Pertiwi Tbk dapat dikatakan perusahaan yang baik 
dalam mengelola manajemen keuangannya.   
Tabel 16 Hasil Perbandingan Arus Kas Perusahaan (Rp ribuan) 

Tahun DUTI KIJA 
2002 204.779.451 117.717.901 
2003 237.810.031 169.770.568 
2004 296.015.237 142.386.511 
2005 460.797.718 142.106.231 
2006 289.218.086 81.385.886 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa arus kas 
pada PT. Duta Pertiwi Tbk cenderung stabil walaupun 
ada sedikit penurunan tetapi tidak terlalu 
mempengaruhi perusahaan karena pada tiap tahunnya 
PT. Duta Pertiwi Tbk dapat menghasilkan pendapatan 
usaha yang maksimal sehingga laba usaha yang diperoleh 
sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Sedangkan 

pada PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk arus kasnya  
dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan 
hal ini disebabkan oleh pendapatan usaha perusahaan 
mengalami penurunan tiap tahunnya sedangkan beban 
usaha perusahaan terus meningkat sehingga PT. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk tidak bisa menghasilkan 
laba yang optimal yang pada akhirnya arus kas 
perusahaan mengalami penurunan. Dan dari perhitungan 
risiko dapat dilihat bahwa standar deviasi merupakan 
akar (√) dari jumlah keseluruhan (Σ) masing – masing 
deviasi dikuadratkan dan dikalikan dengan probabilitas. 
Mengingat bahwa standar deviasi adalah merupakan 
pengukuran variabilitas yang bersifat absolut, maka 
diperlukan pengukuran koefesiensi variasi agar 
mendapatkan hasil yang lebih absolut, dan hasil dari 
perhitungan ketiga perusahaan tersebut adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 17 Hasil Perbandingan Risiko 

Keterangan DUTI KIJA 
Standar deviasi Rp.82.295.091 Rp.32.656.680 
Koefesiensi variasi 0,2539 0,2735 

 
Dari hasil pebandingan di atas tampak dapat dikatakan 
bahwa proyek PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk.lebih 
baik karena standar deviasinya lebih kecil sebesar 
Rp.32.656.680 sehingga risikonya juga lebih rendah 
dibandingkan perusahaan lainnya. Akan tetapi PT. Duta 
Pertiwi Tbk yang memiliki koefisien variasi sebesar 
0,2539 lebih disebabkan oleh  arus kas yang dimiliki oleh 
PT. Duta Pertiwi Tbk tiap tahunnya lebih mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan kedua perusahaan 
yang lainnya sehingga PT. Duta Pertiwi Tbk memiliki 
risiko yang lebih rendah. Dari hasil di atas dapat dilihat 
bahwa pembandingan proyek dengan menggunakan 
koefesiensi variasi dapat memberikan hasil yang lebih 
baik. 
Untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas mengenai 
pengaruh antara risiko, arus kas dan IRR pada tiap 
perusahaan maka dapat dilihat melalui grafik yang ada 
dibawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Gambar 1 Grafik Risiko, Arus Kas dan IRR PT. Duta Pertiwi Tbk 

 
Dan pada grafik PT. Duta Pertiwi Tbk diatas dapat 
dilihat bahwa risiko  perusahaannya rendah ini 
dipengaruhi oleh arus kas yang tiap tahunnya dapat 
dikatakan cukup stabil sehingga perusahaan dapat 
menghasilkan internal rate of return yang besar. 
Dengan melihat grafik diatas dapat diketahui bahwa PT. 
Duta Pertiwi Tbk mempunyai manajemen keuangan yang 
baik dalam mengelola asset perusahaannya, karena 
dapat membayar kembali investasi yang telah 
dikeluarkan dan menghasilkan internal rate of return 
yang lebih besar dari yang disyaratkan oleh perusahaan 
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sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Duta Pertiwi Tbk 
mempunyai keuntungan yang cukup besar. Dan dapat 
dilihat bahwa kestabilan arus kas pada tiap tahunnya 
mempengaruhi tingkat risiko yang dihasilkan demikian 
pula dengan internal rate of return dipengaruhi oleh 
risiko dan arus kas, dapat dilihat pada grafik semakin 
kecil tingkat risikonya maka internal rate of return yang 
dihasilkan perusahaan akan cukup besar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Grafik Risiko, Arus Kas dan IRR PT. Kawasan Industri Jababeka 
Tbk 

 
Sedangkan grafik pada PT. Kawasan Industri Jababeka 
Tbk dapat dilihat bahwa perusahaan mempunyai tingkat 
risiko yang cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh faktor 
arus kas perusahaan yang tiap tahunnya mengalami 
penurunan sehingga kondisi perusahaan dapat dikatakan 
mengalami kerugian. Pada  internal rate of return yang 
dihasilkan pula sangat rendah, dan dapat dilihat pada 
grafik semakin tinggi tingkat risiko perusahaan maka 
semakin rendah pula internal rate of return yang 
dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk tidak mempunyai kemampuan yang baik 
dalam mengelola asset keuangannya dapat dilihat dari 
risiko yang cukup tinggi, arus kas yang dari tahun ke 
tahunnya merosot tajam dan internal rate of return 
yang dihasilkan kecil sehingga apabila perusahaan 
tersebut tidak memperbaiki manajemen keuangannya 
maka pertumbuhan perusahaan akan terus menurun.   
 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang 
dilakukan oleh penulis serta hitungan dari data-data 
yang diperoleh pada objek penelitian PT. Duta Pertiwi 
Tbk dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk maka penulis 
mengambil beberapa simpulan, antara lain : 
1. Hasil analisis arus kas untuk tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2006. 
Arus kas PT. Duta Pertiwi Tbk selama lima periode 

adalah pada tahun 2002 arus kas DUTI sebesar 
Rp.204.779.901, sedangkan pada tahun 2003 arus kas 
DUTI mengalami peningkatan sebesar Rp.237.810.031, 
begitu juga pada tahun 2004 arus kas DUTI kembali 
mengalami peningkatan sebesar Rp.296.015.237. Dan 
pada tahun 2005 arus kas DUTI kembali meningkat 
sebesar Rp.460.797.718 akan tetapi pada tahun 
berikutnya arus kas DUTI mengalami penurunan, pada 
tahun 2006 arus kas DUTI sebesar Rp.289.218.086. Hal 
ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba pada tahun 2006 dapat dikatakan 

kurang baik. Tetapi pada tahun – tahun sebelumnya 
perusahaan dapat memperoleh laba yang baik sehingga 
arus kas perusahaan meningkat. 
 Arus kas PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk 
selama lima periode adalah pada tahun 2002 arus kas 
KIJA sebesar Rp.117.717.901, sedangkan pada tahun 
2003 arus kas KIJA sebesar Rp.169.770.568, pada tahun 
2004 arus kas KIJA sebesar Rp.142.386.511, lalu pada 
tahun 2005 arus kas KIJA sebesar Rp.142.106.231 dan 
pada tahun 2006 arus kas KIJA sebesar Rp.81.385.886. 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2004, 
tahun 2005, dan tahun 2006 arus kas mengalami 
penurunan, hal ini berarti perusahaan tidak stabil dalam 
memperoleh laba sehingga arus kas perusahaan 
mengalami kenaikan dan penurunan pada tiap tahunnya.  
2. Hasil analisis risiko dari data arus kas tahun 2002 

sampai dengan 2006. 
PT. Duta Pertiwi Tbk dapat menghasilkan standar 

deviasi sebesar Rp.82.295.091 dengan koefesiensi variasi 
sebesar 0,2539 sedangkan pada PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk menghasilkan standar deviasi sebesar 
Rp.32.656.680 dengan koefesiensi variasi sebesar 
0,2735. Dari data tersebut apabila dilihat dari 
koefesiensi variasinya PT. Duta Pertiwi Tbk mempunyai 
hasil risiko yang lebih rendah dibandingkan perusahaan 
lainnya yaitu mempunyai koefesiensi variasi sebesar 
0,2539 hal ini dipengaruhi oleh standar deviasi dan 
expected value karena untuk memperoleh koefesiensi 
variasi maka standar deviasi harus dibagi dengan 
expected value. Dapat dilihat bahwa dengan 
menggunakan perhitungan koefesiensi variasi dapat 
memperoleh hasil yang lebih baik dan objektif. 
3. Hasil analisis Internal Rate of Return dari data arus 

kas tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. 
PT. Duta Pertiwi Tbk menghasilkan IRR sebesar 

18,2720% dengan investasi awal sebesar Rp.693.750.000 
dan RRR / tingkat bunga sebesar 15% dapat diketahui 
bahwa DUTI dapat mengembalikan investasi awalnya 
dalam jangka waktu 3,7485. Dan PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk menghasilkan IRR sebesar -0,1567% 
dengan investasi awal sebesar Rp.3.000.000.000 dan 
RRR / tingkat bunga sebesar 16% dapat diketahui bahwa 
KIJA dapat mengembalikan investasi awalnya dalam 
jangka waktu 23,8580 tahun. Dari hasil data ketiga 
perusahaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
PT. Duta Pertiwi Tbk adalah perusahaan yang paling 
baik karena menghasilkan IRR yang lebih tinggi 
dibandingkan kedua perusahaan lainnya dan DUTI juga 
mampu mengembalikan investasi awalnya dengan cepat 
yaitu dalam jangka waktu 3,7485 tahun. 

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa risiko sangat berkaitan 
dengan arus kas karena dengan melihat kondisi arus kas 
dapat membantu dalam mengetahui seberapa besar 
tingkat risiko yang dihasilkan perusahaan. Semakin 
stabil kondisi arus kas perusahaan tiap tahunnya maka 
menghasilkan tingkat risiko yang rendah, begitu pula 
sebaliknya apabila kondisi arus kas perusahaan kurang 
stabil atau justru mengalami penurunan pada tiap 
tahunnya maka tingkat risikonya akan semakin tinggi. 
Demikian pula yang terjadi pada risiko dan IRR dapat 
dilihat dari hasil perhitungan bahwa semakin tinggi 
risiko maka IRR yang dihasilkan akan rendah demikian 
pula sebaliknya. Sedangkan arus kas dengan IRR 
berkaitan dalam menentukan apakah perusahaan layak 
atau tidak untuk diterima, maka kondisi arus kas 
berpengaruh dalam menentukan hasilnya dan dengan 
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arus kas dapat diketahui seberapa cepat perusahaan 
dapat mengembalikan investasi perusahaan. Dengan 
melihat seberapa besar risiko dan kondisi arus kas 
perusahaan sangat membantu dalam menentukan 
keputusan yang harus diambil perusahaan yang hasilnya 
akan diketahui melalui perhitungan IRR. Maka 
perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil langkah 
selanjutnya untuk mengelola perusahaan lebih baik 
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.  

 
Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan diatas tanpa mengurangi 
rasa hormat, penulis mencoba memberikan saran yang 
diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi 
kemajuan perusahaan, yaitu: 
1. PT. Duta Pertiwi Tbk 

PT. Duta Pertiwi Tbk dapat dikatakan memiliki 
risiko yang cukup rendah ini dapat dilihat dari hasil 
perhitungan risikonya. Ini mungkin dipengaruhi oleh 
investasi pada perusahaan yang tidak terlalu besar 
sehingga risiko yang dihasilkan pun cukup rendah. 
Walaupun demikian perusahaan harus terus menjaga 
agar risiko tidak meningkat, dengan adanya manajemen 
risiko maka perusahaan dapat memperkecil 
kemungkinan timbulnya permasalahan yang dapat 
meningkatkan risiko. 

Selama dua periode arus kas PT. Duta Pertiwi Tbk 
dapat dikatakan kurang baik karena arus kas perusahaan 
cenderung mengalami penurunan.dengan demikian 
perusahaan harus dapat menekan biaya – biaya dan 
mengoptimalkan penjualannya agar arus kas pada 
perusahaan dapat meningkat pada tahun – tahun 
berikutnya. 

PT. Duta Pertiwi Tbk dapat menghasilkan Internal 
Rate of Return yang sangat baik karena IRR yang 
dihasilkan lebih dari tingkat bunga perusahaan dan PT. 
Duta Pertiwi Tbk dapat mengembalikan investasi 
perusahaan dalam jangka waktu yang cepat. Walaupun 
perusahaan dapat menghasilkan IRR yang sangat baik 
akan tetapi perusahaan harus terus berusaha menjaga 
agar IRR yang dihasilkan perusahaan tetap baik dengan 
cara meningkatkan penjualan dan menekan biaya – 
biaya.   

 
2. PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk    

Berdasarkan perhitungan PT. Kawasan Industri 
Jababeka Tbk memiliki risiko yang cenderung tinggi 
mungkin ini dipengaruhi oleh investasi awal           PT. 
Kawasan Industri Jababeka Tbk cukup besar sehingga 
risiko yang dihasilkan pun cukup tinggi. Untuk 
mengantisipasi agar risiko perusahaan tidak terus 
meningkat maka sangat diperlukan manajemen risiko 
untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh 
adanya risiko sehingga diharapkan risiko yang tinggi 
tersebut dapat diperkecil. 

Selama lima periode tersebut arus kas perusahaan 
dapat dikatakan kurang baik karena arus kas cenderung 
mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya dengan 
demikian perusahaan harus berusaha dengan keras 
untuk memperbaiki kondisi perusahaan dengan cara 
menekan biaya – biaya dan mengoptimalkan 
penjualannya agar arus kas perusahaan dapat meningkat 
pada tahun – tahun berikutnya. 

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk menghasilkan 
Internal Rate of Return yang sangat kurang baik atau 
dapat dikatakan buruk karena tidak dapat 

mengembalikan investasi perusahaan dalam jangka 
waktu yang lama selain itu juga IRR yang dihasilkan jauh 
lebih rendah dari tingkat bunga perusahaan. Oleh 
karena itu perusahaan harus kerja keras untuk 
memperbaiki kinerja perusahaan agar kondisi 
perusahaan dapat lebih baik. 
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