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• Penerimaan dan pengeluaran  dalam bisnis merupakan 
komponen yang sangat penting untuk melihat aktivitas yang 
berlangsung dalam bisnis tersebut. 

• Aliran penerimaan dan pengeluaran tersebut dikenal dengan 
istilah aliran kas (cash flow), yaitu aktivitas keuangan yang 
mempengaruhi posisi/kondisi kas pada suatu periode tertentu

• Cash flow menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan 
oleh Pihak manajemen, investor, konsultan dan stakeholder
lainnya untuk memperhitungkan kelayakan berdasarkan 
kriteria kelayakan investasi yang ada.

• Cash flow disusun untuk menunjukkan perubahaan kas 
selama periode tertentu serta memberikan alasan mengenai 
perubahaan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana 
sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. 



• Penyusunan cash flow berbeda dari satu bisnis dengan bisnis 
lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh :

1. Jenis bisnis itu sendiri misalnya cabang-cabang usaha 
yang berlainan, ada untuk produksi musiman atau 
tahunan.

2. Proses kegiatan produksi dari cabang bisnis tersebut
3. Keadaan kesiapan dimulainya suatu bisnis.

• Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menyusun kegiatan 
suatu bisnis adalah :

1. Kemampuan dalam melaksanakan bisnis
2. Menjaga jangan terjadi kekosongan hasil yang terlalu 

besar dan lama akibat adanya suatu bisnis.
3. Pengeluaran investasi modal diusahakan agar tidak 

terlalu besar pada tahun-tahun pertama bisnis. Bila 
memungkinkan usahakan investasi dapat disebar dalam 
beberapa tahun, disesuaikan dengan tahapan proyeksi 
penerimaan bisnis tersebut.



• Cash flow merupakan arus manfaat bersih sebagai hasil 
pengurangan arus biaya terhadap arus manfaat. 

• Cash flow terdiri dari beberapa unsur yang nilainya 
disusun berdasarkan tahap-tahap kegiatan bisnis. 
Unsur-unsur tersebut terdiri dari : 

(1) Inflow (arus penerimaan); 
(2) Outflow (arus pengeluaran); 
(3) Manfaat bersih (Net Benefit) ; 
(4) Manfaat bersih tambahan (Incremental Net Benefit) 
 bila diperlukan.



1. INFLOW
• Pemasukan dalam suatu bisnis merupakan arus penerimaan
• Komponen-komponen yang termasuk ke dalam inflow antara 

lain : 
• (a) Nilai produksi total, 

Berasal dari produksi total yang dihasilkan dikalikan 
dengan harga per satuan produk tersebut

(b) Penerimaan pinjaman,
Semua tambahan modal yang diterima pengusaha atau 
pelaku usaha untuk keperluan bisnis

(c) Grants (bantuan-bantuan),
Semua tambahan dana yang diperoleh yang bersifat 

bantuan
(d) Nilai sewa

Nilai dari hasil menyewakan alat atau bahan yang 
dipergunakan/dipunyai dalam bisnis.

(e) Salvage Value. 
Nilai dari barang modal yang tidak habis dipakai selam

umur bisnis.



2. OUTFLOW

• Merupakan aliran yang menunjukkan pengurangan kas, 
akibat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai 
kegiatan bisnis baik pada saat di awal pendirian maupun 
pada saat tahun berjalan. 

• Komponen-komponen yang terdapat dalam arus kas keluar 
(outflow), adalah: 
a. Biaya investasi, 
b. Biaya produksi, 
c. Biaya pemeliharaan, 
d. Biaya tenaga kerja, 
e. Tanah, 
f. Bahan-bahan, 
g. Debt service (bunga dan pinjaman pokok), 
h. Pajak.



a) Biaya Investasi
• Biaya yang umumnya dikeluarkan pada awal kegiatan dan dapat 

dikeluarkan pada beberapa tahun setelah bisnis berjalan untuk 
memperoleh manfaat beberapa tahun kemudian. 

• Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan satu kali untuk 
memperoleh beberapa kali manfaat sampai secara ekonomis 
kegiatan bisnis itu tidak menguntungkan lagi.

• Contoh biaya investasi  yang dikeluarkan oleh suatu bisnis dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

No Komponen Struktur/Jenis Biaya
1. Tanah Pembelian tanah dan land clearing

Sewa lahan dibayarkan sekaligus di tahun awal
(HGU)

2. Gedung dan 
prasarana

Pembangunan gedung, kantor atau sewa
tempat/gedung yang dibayarkan sekaligus di tahun
awal

3. Mesin dan Peralatan Pembelian mesin dan peralatan utama

4. Peralatan kantor Komputer, alat elektronik, meubel

Tabel 1. Biaya Investasi



b) Biaya Operasional
• Biaya operasional  termasuk semua biaya produksi, pemeliharaan 

dan lainnya yang menggambarkan pengeluaran untuk menghasilkan 
produksi yang digunakan bagi setiap proses produksi dalam satu 
periode kegiatan produksi. 

• Biaya operasional terdiri dari dua komponen utama yakni, biaya 
variabel dan biaya tetap

• Biaya Variabel yaitu biaya yang besar kecilnya selaras dengan    
perkembangan produksi atau penjualan setiap tahun (satu satuan 
waktu)

• Contoh biaya variabel 
1. Bahan baku : bahan mentah atau bahan setengah jadi yang 

diperlukan untuk diproses menjadi barang jadi sebagai produk 
akhir dari bisnis

2. Sarana produksi : khusus dalam bisnis-bisnis pertanian terdiri 
dari benih, pupuk, pestisida, herbisida, insektisida, pakan, dan 
lain

3. Bahan pembantu : berbagai bahan atau barang yang diperlukan 
untuk memperlancar proses produksi, seperti BBM dan bahan 
atau barang habis pakai lainnya

4. Upah tenaga kerja langsung : upah untuk tenaga kerja tidak tetap 
dalam proses produksi.



• Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak 
terpengaruh oleh perkembangan jumlah produksi atau 
penjualan dalam satu tahun (satu satuan waktu

• Contoh biaya tetap :
1. Gaji dan jaminan sosial : untuk personalia 

pimpinan, supervisor, dan tenaga administrasi 
perusahaan

2. Premi asuransi : dihitung berdasarkan persentase 
tertentu terhadap gedung, peralatan, kendaraan, 
dan mebeul

3. Biaya overhead : terdiri dari biaya kantor, telepon, 
listrik, air alat-alat tulis, servis dan reparasi 
kendaraan, pajak dan biaya tetap lainnya.



c) Pembayaran Bunga Dan Modal Pinjaman (Debt Service)

• Merupakan pembayaran yang dilakukan berupa suku bunga dan 
modal yang dipinjam. Keduanya merupakan biaya di dalam 
analisis finansial. 

• Besarnya bunga yang belum dibayar ditambahkan pada modal 
pinjaman yang diterima sebagai pinjaman baru sehingga modal 
pinjaman semakin bertambah. Pengurangan pinjaman terjadi 
pada saat peminjam mampu mengangsur pinjamannya. 

• Pembayaran bunga pinjaman disesuaikan dengan besarnya nilai 
pinjaman, bunga yang dibebankan pada peminjam dan lamanya 
waktu peminjaman. 



d) Pajak Penghasilan Badan Usaha
• Pajak yang diperhitungkan adalah yang berhubungan 

dengan pengurangan manfaat bersih yang diterima 
bisnis.

• Pajak didalam cashflow diambil dari pajak yang ada 
pada laporan laba/rugi. 

• Ketentuan penaksiran pajak dari laba/rugi yang masuk 
ke dalam cashflow umumnya mengikuti peraturan 
pemerintah tentang pajak tahun 2007 seperti yang 
terlihat pada Tabel berikut.

No Keterangan 
Pendapatan

Ketentuan Pajak

1. Rugi Tidak dikenakan pajak

2. < Rp. 50 juta Dikenakan pajak 10%

3. Rp 50 juta-Rp. 100 juta Dikenakan pajak 10% dari Rp. 50 juta ditambah dengan 15%
dari pendapatan yang telah dikurangi Rp. 50 juta

4. > Rp. 100 juta Dikenakan pajak 10% dari Rp. 50 juta ditambah dengan 15%
dari Rp. 50 juta ditambah 30% dari pendapatan yang telah
dikurangi Rp. 100 juta

Tabel 2. Ketentuan Pajak (Undang-Undang No 17 Tahun 2000) 



• Setelah identifikasi komponen-komponen 
apa saja yang terdapat pada cash flow.

• Bentuk tabel cash flow, dapat dilihat seperti 
pada Tabel 3 bentuk tersebut tidaklah baku, 
dapat disesuaikan dengan komponen 
inflow ataupun outflow yang ada, serta 
jumlah tahun pada umur usaha atau bisnis 
tersebut.



No5 Uraian Komponen
Tahun

1 2 … n

I Inflow

1. Nilai Produksi

1.Pinjaman

3. Nilai Sewa

1.Grants

5. Salvage Value

Total Inflow

II Outflow

1. Biaya Investasi

2. Biaya Operasional

2.1. Biaya Variabel

2.2. Biaya Tetap

3. Pembayaran Bunga Pinjaman

4. Pajak

5. Biaya lainnya

Total Outflow

III Net Benefit = (I-II)

IV. dengan i = DR (%)

V. PV Net Benefit (NPV) = (III)(IV)

Tabel 3. Bentuk Cash flow



3. Incremental Net Benefit

• Manfaat bersih tambahan (Incremental Net Benefit) yaitu 
manfaat bersih dengan bisnis (net benefit with business) 
dikurangi dengan manfaat bersih tanpa bisnis (net benefit 
without business). 

• Hal ini dimungkinkan karena ada faktor-faktor produksi yang 
sebelumnya tidak tergunakan atau tidak terpakai ataupun 
belum termanfaatkan sehingga pada saat ada bisnis apakah 
faktor tersebut memberikan manfaat/benefit atau tidak bagi 
bisnis yang dijalankan. 

• Secara matematis Incremental Net Benefit dapat ditulis 
sebagai berikut :

Incremental Net Benefit = Manfaat bersih dengan bisnis –
Manfaat bersih tanpa 
bisnis



• Contoh yang bisa digunakan dalam 
perhitungan  Incremental Net Benefit adalah 
lahan yang diberakan dengan lahan yang 
ditanami

• Dimana  pada kegiatan tanpa usaha/bisnis : 
Tanah diberakan (idle) manfaat bersihnya = 0), 
tetapi jika dengan adanya bisnis lahan dapat 
digunakan untuk tanaman perkebunan dan 
tanaman lainnya sehingga memperoleh 
manfaat bersih.



Tabel 4. Bentuk Cash flow Dengan dan Tanpa Bisnis

No Uraian Komponen
Tanpa Bisnis Dengan Bisnis (Tahun)

1 2 … n
I. Inflow

1. Nilai Produksi

1.Pinjaman

3. Nilai Sewa

1.Grants

5. Salvage Value

Total Inflow

II. Outflow

1. Biaya Investasi

2. Biaya Operasional

2.1. Biaya Variabel

2.2. Biaya Tetap

3. Pembayaran Bunga Pinjaman

4. Pajak

5. Biaya lainnya

Total Outflow

III. Net Benefit dengan bisnis =(I-II)

IV. Net Benefit tanpa Bisnis = (I-II)

V. Incremental Net Benefit (III-IV)

VI. dengan i = DR (%)

VII. PV Net Benefit (NPV) = (V)(VI)



PENYUSUNAN LAPORAN LABA/RUGI BISNIS

• Laporan laba/rugi menggambarkan kinerja perusahaan 
dalam upaya mencapai tujuannya selama periode tertentu. 
Laporan laba/rugi merupakan ringkasan dari empat jenis 
kegiatan dalam suatu bisnis.

• Adapun keempat jenis kegiatan tersebut adalah :
1. Pendapatan dari penjualan produk barang dan jasa.
2. Beban produksi untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang akan dijual.
3. Beban yang timbul dalam memasarkan dan 

mendistribusikan produk atau jasa pada konsumen, 
serta yang berkaitan dengan beban administratif dan 
operasional.

4. Beban keuangan dalam menjalankan bisnis, 
contohnya bunga yang dibayarkan pada bank/kreditur, 
penyusutan dan lainnya.



• Manfaat laporan laba/rugi :
1. Memudahkan untuk menentukan besarnya aliran 

kas tahunan yang diperoleh suatu perusahan
2. Menghitung berapa penjualan minimum baik dari 

kuantitas ataupun nilai uang dari suatu aktivitas 
bisnis, nilai produksi atau penjualan minimum 
tersebut merupakan titik impas (break even 
point).

3. laporan laba/rugi ini juga dipakai untuk menaksir 
pajak yang akan dimasukkan ke dalam cashflow 
studi kelayakan bisnis

Tabel 9 adalah contoh dari laporan laba/rugi pada suatu 
perusahaan.



.Tabel 5.  Format Laporan Laba/Rugi

Komponen
Tahun

1 2 3 4 5 6 ... n

Penjualan

Biaya Operasional-Variabel

1. Biaya bahan baku

2. Biaya tenaga kerja langsung

Marjin Kotor

Biaya Operasional-tetap

1. Biaya pegawai tetap

2. Biaya pemasaran

3. Biaya listrik

4. Biaya air

5. Biaya pemeliharaan dan 
perawatan

6.  Biaya penyusutan

Laba kotor (Laba sebelum bunga dan pajak)

Bunga (r %)

Laba sebelum pajak

Pajak (x %)

Laba bersih



BREAK EVEN POINT (BEP)

• Adalah titik pulang pokok dimana total revenue (TR) = 
total cost (TC), tergantung pada lama arus penerimaan 
sebuah bisnis dapat menutupi segala biaya operasi dan 
pemeliharaan beserta biaya modal lainnya  selama 
suatu usaha masih di bawah break even, maka 
perusahaan masih mengalami kerugian.

• Semakin lama mencapai titik pulang pokok, semakin 
besar saldo rugi karena keuntungan yang diterima 
masih manutupi segala biaya yang dikeluarkan

• Tujuan menggunakan analisis titik impas (BEP) adalah 
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui berapa jumlah produk minimal 

yang harus diproduksi agar bisnis tidak rugi.
2. Berapa harga terendah yang harus ditetapkan agar 

bisnis tidak rugi.



Untuk kepentingan perhitungan break even point (BEP) 
biaya harus dipisahkan ke dalam elemen biaya tetap 
dan variabel,  sehingga apabila ada komponen semi 
variabel harus dipisahkan terlebih dahulu, apabila 
ingin menghitung BEP dalam unit dapat menggunakan 
formula dibawah ini

TC = TVC + TFC
TC = Total Cost
TFC = Total Fixed Cost
TVC = Total Variabel Cost

BEP (unit)   =  Total Biaya Tetap/(harga jual per unit – biaya var per    
unit)



Contoh kasus :

PT X pabrik yang memproduksi hanya 1 jenis produk, diketahui informasi 
biaya sebagai berikut :

a. Fixed Cost = Rp 100.000/tahun.  Biaya ini bersifat tetap setiap 
tahunnya apabila pabrik membuat produk sebanyak
20 000 – 40 000 unit.

b. Variabel Cost untuk memproduksi produk sebanyak 
20 000 – 40 000 unit tersebut meliputi: :

Biaya bahan baku = Rp 2 per unit.
Biaya TK buruh = Rp 3 per unit
Biaya overhead = Rp 1 per unit (asumsi 50% bhn baku)
Total Biaya Variabel = Rp 6 per unit
Harga jual per unit = Rp 10

BREAK EVEN (dalam unit) = Rp 100.000/(Rp 10 – Rp 6) = 25.000 unit
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