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PENDAHULUAN 

Metode Payback Period pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui seberapa lama (periode) atau waktu yang 

diperlukan agar investasi mencapai kondisi pulang pokok atau 

BEP  (break even point). Lamanya periode pengembalian (k) 

pada saat kondisi BEP adalah : 

𝐤(𝐏𝐁𝐏) = 𝐂𝐅𝐭 ≥ 𝟎

𝐧

𝐭=𝟎

 

dengan : 

 k = periode pengembalian 

 CFt = cash flow periode ke t 
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PENDAHULUAN (lanjutan) 

Jika komponen cash flow benefit dan cost bersifat annual, 

maka persamaannya menjadi : 

𝐤(𝐏𝐁𝐏) =
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬𝐢

𝐀𝐧𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭
× 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐰𝐚𝐤𝐭𝐮 

Dari hasil analisis dengan metode payback period, nantinya 

akan dipilih alternatif investasi yang mempunyai periode 

tersingkat. Penggunaan analisis ini hanya digunakan untuk 

mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa 

cepat pengembalian modal yang diinvestasikan. 

 

PENDAHULUAN (lanjutan) 

Untuk menyatakan bahwa suatu rencana investasi dapat 

dikatakan layak (feasible) dengan metode PBP, maka 

digunakan kriteria sebagai berikut :  

 Jika k  n, maka dikatakan layak (feasible) 

 Jika k  n, maka dikatakan tidak layak (unfeasible) 

dengan : 

 k = jumlah periode pengembalian 

 n = umur investasi 
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DISCOUNTED PBP 

Metode discounted payback period (DPBP) merupakan 

penyempurnaan dari metode PBP, yaitu memasukkan faktor 

bunga dalam perhitungan dengan prosedur yang sama. Untuk 

menghitung DPBP digunakan persamaan berikut : 

𝐤(𝐏𝐁𝐏) = 𝐂𝐅𝐭 𝐅𝐁𝐏 𝐭 ≥ 𝟎

𝐧

𝐭=𝟎

 

dengan : 

 k = periode pengembalian 

 CFt = cash flow periode ke t 

 FBP = faktor bunga present  
  

 

DISCOUNTED PBP (lanjutan) 

Untuk menyatakan bahwa suatu rencana investasi dapat 

dikatakan layak (feasible) dengan metode DPBP, maka 

digunakan kriteria yang sama dengan metode PBO sebagai 

berikut :  

 Jika k  n, maka dikatakan layak (feasible) 

 Jika k  n, maka dikatakan tidak layak (unfeasible) 

dengan : 

 k = jumlah periode pengembalian 

 n = umur investasi 
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CONTOH 

Diketahui : Suatu investasi sebesar 1.200 jt dengan biaya 

operasional tahun pertama 50 jt dan tahun berikutnya naik 

dengan gradien 10 jt/tahun. Investasi diproyeksikan 

memberikan keuntungan 400 jt/tahun dan pada tahun keenam 

ada lump sum pemasukan sebesar 300 jt. Umur investasi 

direncanakan selama 10 tahun dengan nilai sisa 500 jt. 

Pertanyaan : Evaluasilah rencana investasi tersebut dengan 

menggunakan metode PBP dan DPBP jika suku bunga yang 

berlaku, i = 10%/tahun. 

 

CONTOH (lanjutan) 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Cash flow 
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CONTOH (lanjutan) 

Metode PBP : 

Sistem evaluasi tidak memperhatikan faktor bunga dan karena 

tidak annual cash flow, maka digunakan persamaan : 

𝐤(𝐏𝐁𝐏) =  𝐂𝐅𝐭 ≥ 𝟎
𝐧
𝐭=𝟎   

Tabel perhitungan payback period 

 
t Investasi Benefit Keputusan 

1 

1200 

400-50 = 350 I > B  not ok! 

2 2G400-((2G50)+10) = 690 I > B  not ok! 

3 3G400-((3G50)+20+10) = 1020 I > B  not ok! 

4 4G400-((4G50)+30+30) = 1340 I < B  ok! 

CONTOH (lanjutan) 

Dengan metode PBP didapatkan bahwa investasi BEP pada 

tahun ke-4 (k = 4) dengan umur investasi 10 tahun (n = 10). 

Jadi k < n  4 < 10, yang berarti investasi tersebut dapat 

dikatakan layak (feasible). 
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CONTOH (lanjutan) 

Metode DPBP : 

Sistem evaluasi memperhatikan faktor bunga dan karena tidak 

annual cash flow, maka digunakan persamaan : 

𝐤(𝐏𝐁𝐏) = 𝐂𝐅𝐭 𝐅𝐁𝐏 𝐭 ≥ 𝟎

𝐧

𝐭=𝟎

 

 

CONTOH (lanjutan) 

Tabel perhitungan discounted payback period 

 t  𝐂𝐅𝐭 𝐅𝐁𝐏 𝐭 ≥ 𝟎
𝐧
𝐭=𝟎   Ket. 

1 -I+Ab(P/A,i,1)-Ac(P/A,i,1)-G(P/G,i,1) = 

-1200+400(0,909)-50(0,909)-10(0,000) 

= -881,81 not ok! 

 

2 -I+Ab(P/A,i,2)-Ac(P/A,i,2)-G(P/G,i,2) = 

-1200+400(1,736)-50(1,736)-10(0,826) 

= -600,66 not ok! 

 

3 -I+Ab(P/A,i,3)-Ac(P/A,i,3)-G(P/G,i,3) = 

-1200+400(2,487)-50(2,487)-10(2,329) 

= -352,84 not ok! 

 

4 -I+Ab(P/A,i,4)-Ac(P/A,i,4)-G(P/G,i,4) = 

-1200+400(3,170)-50(3,170)-10(4,378) 

= -134,28 not ok! 

5 -I+Ab(P/A,i,5)-Ac(P/A,i,5)-G(P/G,i,5) = 

-1200+400(3,791)-50(3,791)-10(6,862) 
= +58,23 ok! 
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CONTOH (lanjutan) 

Dengan metode DPBP didapatkan bahwa investasi BEP pada 

tahun ke-5 (k = 5) dengan umur investasi 10 tahun (n = 10). 

Jadi k < n  5 < 10, yang berarti investasi tersebut dapat 

dikatakan layak (feasible). 

 

LATIHAN 

Investasi awal senilai 900 jt dengan biaya operasional 40 

jt/tahun. Keuntungan tahun pertama 130 juta, tahun berikutnya 

meningkat gradien 30 jt/tahun sampai tahun ke-5, kemudian 

tetap sampai tahun ke-8, dan kemudian menurun dengan 

gradien 20 jt/tahun. Jika umur investasi 12 tahun dan nilai sisa 

300 jt, evaluasilah investasi tersebut dengan metode PBP dan 

DPBP jika suku bunga yang berlaku adalah 10%/tahun.  
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Terima kasih  

dan  

Semoga Lancar Studinya! 


