
Laporan Lanjutan Kelangsungan Usaha Campuz.net 

 

Study kasus pada campuz.net 

Campuz.net memiliki 8 unit computer klien yang terkoneksi ke computer server dan 

internet. harga sewa 1 unit komputer sebesar Rp 2.500,- per jam, setiap computer diasumsikan 

akan hidup  (disewa) minimal selama 10 jam/hari. Beban listrik per bulannya sebesar Rp 

400.000,- dan biaya langganan internet per bulan sebesar Rp 750.000,-. Maka pendapatan 

yang akan diperoleh setiap bulannya adalah; 

 

Penghitungan: 

Lama/waktu hidup : 8 unit komputer x 10 jam = 80 jam ? per hari 

    : 80 jam x 30 hari = 2.400 jam ? per bulan 

Pendapatan kotor per bulan  2.400 jam x (Rp 2.500) :  Rp 6.000.000,- 

( - )Beban listrik per bulan  Rp 400.000,- 

 Biaya internet    Rp 750.000,- 

 Biaya perawatan per bulan  Rp 500.000,- 

  Jumlah       : (Rp 1.650.000,-) 

Pendapatan bersih per bulan      :  Rp 4.350.000,- 

 

Cicilan yang harus dibayar pada PMW Unijoyo 

Investasi PMW Unijoyo   = Rp 32.000.000,- 

Lama pengembalian 1 tahun  = 12 bulan 

Besarnya cicilan pinjaman pokok per bulan  
               

        
 

            = Rp 2.666.666,667 

            = Rp 2.667.000,- (pembulatan) 

Jadi, campuz.net akan mengembalikan pinjaman pokok dalam waktu 1 tahun (12 Bulan) 

sebesar (Rp 2.667.000,-) x 12 bulan = Rp 32.000.000,- ditambah dengan jumlah bagi hasil 

sebesar 2% x (Rp 32.000.000,-)  = Rp 640.000,- 

Maka, total uang yang harus dikembalikan kepada PMW Unijoyo secara keseluruhan 

adalah sebesar Rp 32.640.000,- 



Dengan demikian, dari hasil perhitungan tersebut kita dapat mengetahui layak tidaknya 

suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis, yaitu dengan 2 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

1) Payback Period (PP) 

2) Net Present Value (NPV) 

1. Payback Period (PP) 

Periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada PMW Unijoyo 

adalah  =        Investasi 

Cicilan per bulan 

 

  = Rp 32.000.000,- 

   Rp   2.667.000,- 

 

  =  11,99 bulan atau 12 bulan (1 tahun) 

2. Net Present Value (NPV) 

Merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur 

investasi yaitu: 

NPV  =∑   CFt 

(1+k)
t 

NPV   =      32.000.000 

  (1+32.000.000)
1 

 

NPV  = 32.000.000 

  32.000.001 

 

NPV  = 0,9 

 

Keterangan: NPV bernilai nol atau positif , berarti PV dari arus kas masuk sama 

dengan atau lebih besar dari PV dari arus kas keluar. Dengan demikian, ini 

menunjukkan bahwa arus kas proyek tepat cukup untuk: 

2.1 Membayar kembali modal yang diinvestasikan. 



2.2 Menyediakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada modal. 

2.3 Arus kas proyek akan menghasilkan suatu sisa keuntungan yang akan 

dinikmati oleh pengurus usaha. 

 


