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ABSTRACT 
Investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan investasi yang bersifat 
capital intensive dengan faktor resiko investasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kelayakan finansial investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi 
pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dilakukan oleh PT. X dari 
dari awal pelaksanaan proyek sampai berakhirnya umur ekonomis proyek dan untuk 
mengetahui tingkat sensitifitas kelayakan kelayakan finansial investasi pada proyek 
tersebut.  
 
Dari hasil penelitian diperoleh biaya modal investasi sebesar 13,45%. Hasil 
kelayakan investasi dengan menggunakan scenario analysis pada kondisi moderat, 
optimis, dan pesimis menunjukkan bahwa investasi memiliki nilai NPV yang positif 
serta IRR yang lebih besar dari cost of capital pada kondisi optimis dan moderat. 
Sedangkan pada kondisi pesimis investasi proyek pengembangan lapangan panas 
bumi memiliki nilai NPV yang negatif dan IRR yang lebih kecil dari cost of capital, 
yang menjadikan investasi menjadi tidak feasible untuk dilaksanakan.  
 
Hasil analisis investasi menggunakan analisis sensitivitas menujukkan bahwa 
pergerakan harga pada perhitungan proyek memiliki pengaruh yang besar terhadap 
perubahan NPV. Dengan harga jual gas minimum yang dapat ditolerir sebesar 
$0,0387/ Kwh,  Biaya variable/ KWh maksimum yang masih dapat ditolerir $0,021, 
Biaya tetap/ KWh maksimum agar perusahaan masih memperoleh keuntungan 
sebesar $27.666, Tariff pajak maksimum yang masih dapat ditolerir sebesar 57.17%, 
Tariff pajak maksimum yang masih dapat ditolerir 37.7%, dan lama penundaan 
kegiatan operasional maksimum yang masih dapat ditolerir 3 tahun 2 bulan. 
 
Kata kunci : Analisis Kelayakan Investasi 
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1. Pendahuluan 

 
Tenaga listrik merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Secara umum peningkatan kebutuhan tenaga listrik 

mempunyai keterkaitan erat dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan 

pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, pertumbuhan 

ekonomi dan elastisitas di Indonesia selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada 

gambar1.1 berikut: 

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan Kebutuhan Listrik, Ekonomi, dan Elastisitas 
(Sumber: Rencana Penyediaan Tenaga Listrik 2006 – 2015, PT PLN Persero; Januari 2006) 
 

 
Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik selama periode sebelum krisis 1994 – 

1997 mengalami pertumbuhan tinggi antara 11% - 14.5%, sedangkan pada waktu 

krisis hanya tumbuh sebesar 1.47%. Setelah kiris ekonomi di tahun 1998, 

pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik mulai tumbuh kembali sekitar 3% - 11%.  

Di Indonesia, sektor industri tenaga listrik bersifat monopoli dan disediakan 

oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan badan usaha yang memiliki 

integrasi vertikal dalam bidang produksi dan distribusinya. PLN merupakan produsen 
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dan pembeli tunggal yang sampai dengan saat ini membeli sekitar 80% tenaga listrik 

yang disediakan oleh perusahaan listrik swasta (Independent Power Producers). 

Sejak terjadinya krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi 

di Indonesia pada tahun 1997, kondisi keuangan PLN mulai memburuk. Hal ini 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara biaya penyediaan tenaga listrik yang 

didominasi oleh valuta asing dengan harga komoditas listrik yang menggunakan 

satuan mata uang rupiah. Pengeluaran menggunakan valuta asing oleh PLN dimulai 

dari capital costs yang berupa pinjaman berikut bunganya, pembelian bahan bakar 

(gas, batubara, dan bahan bakar minyak) yang harganya merujuk kepada harga pasar 

dunia, pembelian tenaga listrik dari perusahaan listrik swasta, pembelian suku 

cadang, dan lain lain. Di sisi lain dengan adanya peraturan mengenai kewajiban 

produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (public service obligation) dan 

tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap tenaga listrik dalam kehidupan sehari – 

hari, mengharuskan listrik dapat diperoleh dengan biaya yang murah dan harga yang 

terjangkau.  

Kondisi kelistrikan semakin memburuk setelah adanya kenaikan harga bahan 

bakar minyak (BBM). Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sebagian pembangkit 

yang ada di PLN masih tergantung kepada BBM (sekitar 30 persen), sehingga 

kenaikan harga BBM memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada penambahan 

biaya pokok produksi. 
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Gambar 1.2 
Komposisi Produksi Energi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit 
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 (Sumber: Perusahaan Listrik Negara : Juli 2005) 
 

Table 1.1 : 
Perbandingan  Biaya  Bahan  Bakar  Terhadap  Produksi  Tenaga  Listrik  

 
Jenis Energi Rp (Milyar) Produksi (GWh) 

Minyak 14,504 63.2% 31,184.4 33.16% 
Gas 3,771 16.4% 19,889.5 21.15% 
Batubara 3,578 15.6% 30,700.4 32.65% 
Panas Bumi 1,060 4.6% 3,084.8 3.28% 
Air 45 0.2% 9,171.5 9.75% 
Total 22,956 100% 94,040.6 100% 

                (Sumber: PT PLN Persero : Desember 2005) 
 
 Tingginya biaya bahan bakar minyak dan terbatasnya subsidi dari pemerintah 

mengharuskan PLN untuk segera mencari energi pengganti yang lebih murah. Salah 

satu usaha diversifikasi energi yang dilakukan adalah pemanfaatan batubara sebagai 

bahan bakar untuk memperoleh tenaga listrik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

cukup besarnya cadangan batubara kalori rendah (low rank coal) di Indonesia, namun 

tidak kompetitif untuk diekspor, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi 

primer dengan harga yang murah bagi pembangkit listrik tenaga uap.  
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 Namun penggunaan batubara juga menimbulkan dampak emisi kepada 

lingkungan di sekitar pusat pembangkit. Pemakaian batubara sebagai bahan bakar 

dapat menimbulkan polutan yang mencemari udara berupa CO (karbon monoksida), 

NOx (oksida-oksida nitrogen), SOx (oksida-oksida belerang), HC (senyawa-senyawa 

karbon), dan partikel debu (fly ash). Selain itu pemakaian batubara juga dapat 

menaikkan kontribusi zat radioaktif di lingkungan yang dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan pada manusia. 

Pada penelitian yang dilakukan Ontario Ministry of Energy terhadap 

pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar menemukan bahwa 

walaupun biaya kapasitas produksi pembangkit ini termasuk murah, namun 

menimbulkan tambahan biaya sebesar $0.10/ kWh sebagai dampak sosial dan 

lingkungan yang ditimbulkan (Ontario Cost of Coal Study Review: 2006). Externality 

costs yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar batubara dan fakta bahwa 

batubara merupakan salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, akan 

menambah biaya pembangkit tenaga listrik di masa yang akan datang. 

Pada saat ini negara – negara maju menganjurkan penghematan energi dan 

pemanfaatan energi terbarukan untuk meminimalisasi tingkat kerusakan lingkungan, 

diantaranya melalui program clean development mechanism yang diusulkan oleh 

Protokol Kyoto. Salah satu sumber daya energi untuk membangkitkan tenaga listrik 

yang ramah lingkungan dan terbarukan yang terdapat di Indonesia adalah panas bumi. 

Dengan terdapatnya 252 lokasi panas bumi, Indonesia memiliki cadangan panas bumi 
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yang terbesar di dunia (setara dengan 27.189 MW), namun yang telah dimanfaatkan 

untuk pembangkitan tenaga listrik baru mencapai sekitar 5%.  

Meskipun saat ini upaya komersialisasi energi terbarukan masih belum dapat 

bersaing dengan BBM dan batubara, (dikarenakan penggunaan BBM dan batubara 

masih mendapatkan subsidi dari pemerintah), namun pada jangka panjang, 

penggunaan energi panas bumi akan lebih menguntungkan, karena tidak tergantung 

pada pembelian bahan bakar (merupakan energi terbarukan), dan  menimbulkan 

externality cost yang sangat kecil. 

 Investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi, sama seperti investasi pada 

sektor energi lainnya, pada dasarnya merupakan investasi yang bersifat capital 

intensive. Keberadaan sumber energi yang pada umumnya terdapat di lokasi yang 

sulit dijangkau memerlukan teknologi tinggi dan keahlian yang memadai. Tidak 

seperti sistem kerja manufaktur, sektor industri tenaga listrik memiliki karakteristik 

yang unik, teknik infrastruktur yang kompleks dan biaya investasi yang besar untuk 

mendukung sistem produksi dan distribusi yang bersifat just in time.  

Selain itu juga terdapat faktor resiko yang tinggi, seperti country risk, 

exploration risk, operational risk, dan market risk. Perkembangan sektor energi yang 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik serta kurangnya kepastian hukum investasi 

di Indonesia menyebabkan investasi di bidang ini memiliki country risk yang cukup 

tinggi. Exploration risk adalah resiko yang berkaitan dengan berhasil tidaknya 

menemukan sumber daya panas bumi yang sangat menuntut kejelian analisis dan 

memerlukan data teknis baik hasil studi geologi maupun data teknik yang dapat 
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diandalkan. Operational risk merupakan resiko yang  berhubungan fungsi operasional 

perusahaan yang dipengaruhi oleh kontrol dari pihak manajemen, teknologi informasi 

yang digunakan, proses produksi, serta orang – orang yang terlibat di dalamnya. 

Sedangkan market risk yang terdapat di Indonesia erat kaitannya dengan kesenjangan 

harga jual keekonomian tenaga listrik dengan biaya produksinya. Terlebih lagi 

karakteristik panasbumi yang tidak bisa diekspor hasil produksinya, hanya 

memungkinkan pembangkit listrik panas bumi untuk dipergunakan bagi keperluan 

dalam negeri saja.  

Menurut Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional 

(2006) minat investor swasta untuk menanamkan dananya dalam proyek 

pengembangan ketenagalistrikan masih rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya 

keuntungan yang diharapkan (expected rate of return) dari kegiatan tersebut, yang 

antara lain disebabkan oleh tarif dasar listrik (TDL) yang belum kompetitif  dan biaya 

usaha yang kurang kompetitif dibanding usaha lain di dalam negeri atau usaha yang 

sama di negara lain, dalam ini termasuk kebijakan fiskal yang dibebankan oleh 

pemerintah kepada pengusaha.  

Mengingat pengembangan potensi panas bumi memerlukan initial investment 

yang cukup besar, serta memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, penilaian 

(valuation) sebagai salah satu dasar dalam pengembangan sektor ini mempunyai 

peranan yang sangat penting, sehingga diperlukan suatu analisis investasi dan resiko 

yang bisa diterima oleh pihak investor dan pihak manajemen bagi kepentingan 

pelaksanaan bisnis. Dengan menggunakan metode analisis proyek, peneliti 
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bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai keuntungan serta resiko yang harus 

dihadapi oleh pengusaha listrik swasta dalam pengembangan pembangkit listrik 

tenaga panas bumi (PLTP), terutama yang terkait dengan sisi harga serta biaya usaha, 

dan pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian investasi. 

 

2. KERANGKA TEORI 

 
2.1. Pengertian Analisis Investasi  

 
Investasi secara umum dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan 

menanamkan dana baik oleh perorangan maupun perusahaan untuk memperoleh 

pendapatan dan peningkatan dari investasi yang telah dilakukan.  

Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998, 2) mendefinisikan investasi sebagai 

berikut: 

“Secara sederhana investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu asset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh pendapatan dan atau peningkatan nilai 

investasi.” 

Investasi dapat pula diartikan sebagai penanaman modal suatu kegiatan yang 

memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman 

modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu, baik bersifat fisik 

maupun non – fisik. Dalam prakteknya jenis investasi dapat dibagi 2 macam, yaitu: 
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1. Investasi nyata (real investment), yang merupakan investasi yang dibuat dalam 

harta tetap (fixed assets) seperti tanah, bangunan, peralatan, atau mesin – mesin. 

2. Investasi financial (financial investment), yang merupakan investasi dalam bentuk 

kontrak kerja, pembelian saham, atau surat berharga lainnya. 

Dalam pengertian investasi terkandung dua atribut penting, yaitu adanya resiko 

dan tenggang waktu. Masalah dalam investasi adalah rencana investasi yang 

dianalisis merupakan rencana di masa yang akan datang, sehingga tidak ada jaminan 

bahwa arus kas yang diharapkan akan benar – benar terealisir sesuai dengan harapan. 

Selalu ada unsur ketidakpastian dan resiko yang menyertai suatu investasi. Karena itu 

dalam rangka meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi, sebelum proyek investasi 

dilaksanakan investor harus berusaha untuk melakukan analisis perhitungan estimasi 

mengenai kondisi di masa mendatang.  

Menurut Gitman (2003; 215), secara garis besar terdapat dua macam resiko yang 

dihadapi oleh perusahaan yaitu: 

a. Business Risk, yaitu kemungkinan sebuah perusahaan tidak dapat membayar 

biaya operasionalnya. Tingkat resiko ini dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan 

perusahaan dan struktur biaya operasionalnya. 

b. Financial Risk, yaitu kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban 

keuangannya. Tingkat resiko ini dipengaruhi oleh perkiraan arus kas yang akan 

diterima oleh perusahaan dan kewajiban pembiayaan keuangan yang bersifat 

tetap. 
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Investasi jangka panjang dan kebutuhan dana yang relatif besar telah 

mendorong perusahaan untuk menganalisa dan mempertimbangkan resiko investasi 

dengan lebih berhati – hati, karena perkembangan perusahaan di masa yang akan 

datang ditentukan oleh kemampuannya dalam mengantisipasi dan mengelola hasil 

dan resiko dari proyek investasinya.  

 
2.2. Konsep Capital Budgeting 

 
   Capital Budgeting adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada keseluruhan 

proses pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternative 

penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka 

waktu lebih dari setahun. Beberapa pengertian Capital Budgeting antara lain: 

 “Capital Budgeting is the process of evaluating and selecting long term 

investments consistent with the firm’s goal of owner wealth maximization” (Gitman 

2000; 332) 

“Capital Budgeting involves the entire process of planning expenditure whose return 

are expected to extend beyond one year” (Weston 1991:99) 

Penilaian investasi menggunakan capital budgeting didasarkan pada 

peningkatan cash inflow dan cash outflow yang relevan dari sebuah proyek baru. 

Penggunaan arus kas ini dikarenakan arus kas menggambarkan jumlah uang yang 

sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, dan bukan laba – rugi bersih 

(accounting income) seperti yang diperlihatkan pada laporan keuangan.  
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Arus kas yang relevan dalam penilaian investasi merupakan free cash flow 

yaitu arus kas yang tersedia bagi investors setelah pengurangan atas pajak yang harus 

dibayar kepada pemerintah. Perhitungan free cash flow dapat dilukiskan pada 

perhitungan seperti di bawah ini: 

free cash flow = EBIT (1 – T) + depreciation – capital expenditure - ∆working capital 

 Dalam menilai proyek – proyek capital expenditure, salah satu cash outflow 

yang relevan adalah biaya investasi awal (initial investment). Faktor – faktor utama 

yang harus dipertimbangkan dalam penentuan besarnya initial investment suatu 

proyek adalah harga perolehan aktiva, biaya – biaya instalasi, serta penghasilan dan 

pajak dari penjualan aktiva lama (kalau ada). Sedangkan cash inflow yang diterima 

oleh perusahaan merupakan penghasilan yang akan diperoleh dari capital expenditure 

yang diperhitungkan setelah pajak.  

Dalam memperhitungkan pendapatan bersih dan pendapatan kena pajak pada 

penelitian ini metode penyusutan (depreciation method) yang dipergunakan adalah 

metode declining balance (metode saldo menurun), sebagaimana ketentuan yang 

dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No 766/KMK.04 /1992, dengan tarif 

12.5% selama 16 tahun dengan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat disusutkan 

sekaligus. Metode declining balance dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai 

berikut:  

Annual Depreciation = Rate x  Nilai Sisa.  

 Sedangkan tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 34%, sesuai dengan 

ketentuan pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04 
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/1992. Selain  memperhitungkan pajak, investasi pada sektor panas bumi juga harus 

memperhatikan profit sharing (production allowance) yang menjadi bagian dari 

Pertamina sebagai pemegang hak eksploitasi dan eksplorasi sebesar 4% dari 

pendapatan operasional yang dihasilkan. Nilai ini diperhitungkan pada variable net 

profit, artinya setelah dikurangi seluruh variable biaya. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode umum dalam 

capital budgeting yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu proposal 

investasi, yaitu: 

1. Payback Period 

 Metode payback period merupakan sebuah perhitungan atau penentuan jangka 

waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan 

menggunakan cash flow yang dihasilkan oleh proyek tersebut.  

 ”The payback period is the number of years required for a firm to recover its 

initial investment required by a project from the cash flows it generates” (Ross 902: 

2005) 

 ”The payback period of a project is found by counting the number of years it 

takes before the cumulative forecasted cash flows equal initial investment” (Brealey 

Myers 94: 2004) 

 Perhitungan payback period suatu proyek dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Inflow Cash
 Investment Initial Period Payback                                    

 Payback period merefleksikan tingkat likuiditas (kecepatan dalam menutup 

kembali modal yang diinvestasikan), dan dengan demikian memberikan gambaran 

tentang resiko untuk dapat segera menutup kembali investasi dengan cash flow yang 

dihasilkan oleh investasi tersebut.  

2.  Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value) 

Net Present Value sebuah proposal investasi merupakan selisih antara arus kas 

masuk (cash inflow) uang, didiskontokan pada tingkat pengembalian minimum (cost 

of capital/ discount rate/ required return/ opportunity cost), dikurangi dengan nilai 

investasi, sehingga didapatkan perhitungan mengenai nilai bersih investasi dengan 

menggunakan nilai uang pada saat sekarang. Metode ini didasarkan pada pemikiran 

bahwa nilai dari asset adalah nilai sekarang dari perkiraan arus kas yang akan 

dihasilkan oleh asset tersebut pada masa yang akan datang. Net Present Value dapat 

diekspresikan sebagai berikut: 








n

t
t

t CF
k

CFNPV
1

0)1(
 , dimana                                                    

CFt  =  (Cash Flow) arus kas tahunan setelah pajak pada periode t (nilainya bisa 

positif maupun negatif) 

k = Tingkat diskonto yang tepat, yaitu tingkat pengembalian yang diisyaratkan 

atau biaya modal 
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CF0 = Pengeluaran kas awal untuk investasi proyek 

n = Usia proyek yang diharapkan 

 Kriteria dari Net Present Value sebuah proyek adalah jika NPV proyek lebih 

besar dari nol maka proyek feasible untuk dilaksanakan, sedangkan apabila ada nilai 

negatif muncul dalam penerimaan proyek, maka proyek tidak feasible untuk 

dilaksanakan. Jika nilai bersih sekarang dari proyek sama dengan nol, maka proyek 

memberikan pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian yang 

diisyaratkan.  

 Sebelum kriteria NPV bisa dipakai, penambahan biaya dan keuntungan harus 

diperkirakan terlebih dahulu, termasuk pengeluaran awal, arus kas masuk yang 

berbeda selama usia proyek, serta arus keluar.  

3. Tingkat Pengembalian Internal (Internal Rate of Return) 

 Internal Rate of Return didefinisikan sebagai discount rate atau tingkat bunga 

yang menyamakan present value arus kas proyek yang diharapkan dengan 

pengeluaran awal proyek (NPV = 0). Secara matemastis tingkat pengembalian 

internal didefinisikan dalam persamaan berikut:  

0
1

1

)1(
0$ CF

IRR
CFn

t
t 




                                                      

Kriteria keputusan dengan menggunakan Internal Rate of Return (IRR) ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 IRR ≥ tingkat pengembalian yang diisyaratkan: Terima 

 IRR < tingkat pengembalian yang diisyaratkan: Tolak 
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Jika NPV positif maka IRR pasti akan lebih besar dari tingkat pengembalian 

yang diisyaratkan.  

 
2.2.1. Capital Asset Pricing Model dalam Penentuan Cost of Capital 

 
 Cost of capital perusahaan merupakan biaya modal yang sifatnya eksplisit 

yang merefleksikan hubungan antara keputusan investasi jangka panjang perusahaan 

dengan tingkat pengembalian minimum yang dikehendaki oleh investor yang harus 

digunakan dalam proses penghitungan penilaian. 

 ”Cost of capital is the rate of return that a firm must earn on the projects in 

which it invests to maintain its market value and attract funds” (Gitman 2003; 470) 

Dalam melakukan analisa dengan menggunakan metode tersebut diatas, 

keseluruhan cash inflow dari suatu proyek didiskontokan pada tingkat cost of capital. 

Seperti yang dijelaskan oleh Luerhrman, bahwa besarnya cost of capital yang akan 

digunakan untuk menghitung NPV disesuaikan dengan hubungan antara resiko 

proyek dengan resiko cash inflow perusahaan secara keseluruhan.  

“All discounted – cash flow methodologist involve forecasting and then 

discounting them to present value at a rate that reflects their riskiness” (Luehrman 

2003; 265) 

Perhitungan terhadap tingkat pengembalian atas modal pemegang saham (cost 

of equity) dilakukan dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

CAPM adalah teori mengenai risk and return yang didasarkan pada pemikiran bahwa 

return yang diperoleh akan bertambah secara proporsional dengan resiko yang 
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ditanggung. Karena itu semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh sebuah proyek 

maka akan semakin tinggi tingkat bunga yang diterapkan. 

 Dalam CAPM resiko didefinisikan sebagai β, sehingga sebuah perusahaan 

yang memiliki tingkat ketidakpastian arus kas yang tinggi akan cenderung memiliki β 

yang tinggi pula, karena harus mengkompensasi resiko yang mungkin timbul.  

 “The beta coefficient is a relative measure of nondiversiable risk. It is an 

index of the degree of movement of an asset’s return in response to a change in the 

market return.…Other things being equal, the higher the beta, the higher the required 

return, and the lower the beta, the lower the required return” (Gitman 239; 2003) 

 Beta merupakan koefisien regresi antara selisih tingkat keuntungan (excess 

return) suatu saham dengan excess return portfolio pasar, yang dinyatakan dalam 

rumus: 

 fRR   excess return proyek  

 fm RR  excess return portfolio pasar 

Pada persamaan regresi CAPM a dinyatakan = 0, sehingga  

Y = bX, dimana dalam hal ini Y adalah fRR    dan X adalah fm RR  , sehingga 

secara formal CAPM dirumuskan sebagai berikut: 

)( fMf RRRR   ,                                                        

dimana 

R  =  Tingkat pengembalian yang layak untuk proyek i 
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Rf = Tingkat pengembalian dari investasi bebas resiko, pada penelitian ini digunakan 

suku bunga bank Indonesia.  

β  =  Ukuran resiko proyek i 

mR = Tingkat pengembalian pasar. Tingkat pengembalian pasar merupakan tingkat 

pengembalian investasi portfolio saham – saham yang diperdagangkan di bursa. 

Pada penelitian ini tingkat pengembalian pasar yang digunakan adalah Index 

Harga Saham Gabungan (IHSG). 

 Dalam menghitung beta coefficient digunakan data – data historis. 

Perhitungan empiris untuk mencari beta digunakan analisis least square regression, 

dengan rumus: 

jMjjj eRaR   , dimana 

jR  = tingkat pengembalian asset j 

RM = tingkat pengembalian portfolio pasar 

aj = intersep 

ej  = variable error, mencerminkan tingkat resiko tidak sistimatis dari investasi asset j. 

βj = koefisien beta yang setara dengan nilai 2

)(

M

Mj RRCov


       

dimana 

)( Mj RRCov  = kovarian tingkat pengembalian asset investasi j, jR , dan tingkat 

pengembalian portfolio pasar, RM 

2
M varians pada tingkat pengembalian pasar 
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 jR  dipergunakan sebagai cost of equity dalam menghitung tingkat 

pengembalian saham (equity) perusahaan. Semakin tinggi nilai β proyek, maka 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang dianggap layak untuk investasi tersebut.  

 Perhitungan dengan menggunakan Capital Assets Pricing Model sangat 

tergantung pada data – data historis yang tersedia untuk merefleksikan tingkat 

pengembalian yang dikehendaki oleh investor, sehingga model ini dapat dijadikan 

sebagai kerangka berfikir dalam memperkirakan tingkat resiko dan pendapatan di 

masa yang akan datang.  

 Selanjutnya untuk menghitung tingkat pengembalian proyek, cost of equity 

yang telah dihitung menggunakan CAPM kemudian dipergunakan untuk menghitung 

tingkat pengembalian modal rata – rata tertimbang (Weighted Average Cost of 

Capital), yang merupakan tingkat biaya dari keseluruhan dana yang dipergunakan 

pada struktur modal perusahaan yang bersumber dari modal sendiri dan hutang, 

dengan menggunakan rumus: 

S
L

CB
L

WACC r
V
STr

V
Br  )1( , dimana                                     

WACCr tingkat pengembalian modal rata – rata tertimbang 

B = Jumlah hutang yang digunakan dalam pembiayaan proyek 

S = Jumlah modal sendiri (equity) perusahaan yang digunakan dalam pembiayaan 

proyek 

Br  = cost of debt capital (tingkat bunga hutang dalam pembiayaan proyek) 
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Sr  = cost of equity (tingkat pengembalian yang dikehendaki pada investasi saham) 

Weighed Average Cost of Capital biasanya dijadikan ukuran untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya usulan suatu investasi. Apabila menggunakan metode Net 

Present Value (NPV) sebagai alat untuk menerima atau menolak investasi, maka 

(Weighed Average Cost of Capital) dapat berfungsi sebagai discount rate. Sedangkan 

bila menggunakan Internal Rate Of Return (IRR), maka fungsi Cost of Capital adalah 

sebagai cut off rate dalam mengevaluasi usulan proyek.  

 

2.1.4 Sensitivity Analysis and Scenario Analysis 

 Analisis skenario (scenario analysis) merupakan sebuah metode analisis 

untuk memperhitungkan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional dengan 

membuat perkiraan pada kondisi pesimis (terburuk), paling mungkin terjadi (yang 

diperkirakan), dan kondisi optimis (yang terbaik) untuk setiap variable yang 

digunakan. Semakin besar perbedaan hasil yang diperoleh dari kondisi optimis dan 

kondisi pesimis, semakin besar resiko yang terkandung dalam asset tersebut. 

 “Scenario analysis is a risk analysis technique in which ‘bad’ and ‘good’ sets 

of financial circumstances are compared with a most likely or base case situation” 

(Eugene – Houston 2004: 438) 

 Kondisi pesimistik digunakan untuk menggambarkan seberapa buruk resiko 

yang harus diterima jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Penilian atas kondisi 

pessimistik ini biasanya mengacu pada resiko eksplorasi seperti kegagalan dalam 

pengeboran, kesalahan pada hasil studi geologi, terjadinya hambatan – hambatan 
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pada proses operasional perusahaan, (seperti kerusakan mesin, kecelakaan kerja), 

terjadinya ketidakpastian pada kondisi global seperti fluktuasi mata uang U.S$ 

terhadap perdagangan dunia termasuk rupiah, terjadinya kerusakan lingkungan, dan 

sebagainya. Dimana hal – hal tersebut dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau 

pengurangan pendapatan bagi perusahaan. Hal sebaliknya terjadi untuk 

menggambarkan kondisi optimistik. Kegiatan operasional perusahaan akan makin 

diuntungkan jika terjadi keberhasilan dalam konstruksi dan pengembangan proyek, 

tidak ada hambatan baik itu yang bersifat major atau minor accident, terdapatnya 

stabilitas nilai tukar, dan sebagainya.  

 Selain penggunaan analisis skenario, juga akan dipergunakan juga analisis 

sensitivitas untuk menganalisis apa yang akan terjadi terhadap Net Present Value 

suatu proyek apabila salah satu variable yang berpengaruh terhadap perhitungan arus 

kas berubah, sementara variable lainnya dianggap tetap.   

 “Sensitivity analysis examines how sensitive a particular NPV calculation is 

to changes in underlying assumptions” (Ross 2005: 214) 

 “Sensitivity analysis is analysis on the effect on project profitability of 

possible changes in sales, costs, and so on” (Brealey Myers 2004: 1049) 

 Analisis sensitivitas dipergunakan untuk melihat pengaruh perubahan 

berbagai variabel usaha terhadap indikator kelayakan investasi. Terdapat dua faktor 

yang sangat berpengaruh kepada tingkat pengembalian dan profitabilitas perusahaan 

(yang dalam hal ini dihitung dengan menggunaankan NPV), yaitu pendapatan dan 
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biaya. Menurut Ross (2005: 214), dalam mengestimasikan pendapatan yang akan 

diperoleh, terdapat tiga asumsi yang mendasari perhitungan, diantaranya adalah: 

- harga jual 

- pangsa pasar (market share) 

- besarnya pasar (market size) 

Harga jual energi listrik menggunakan tenaga panas bumi ditetapkan oleh 

pemerintah dengan memperhitungkankan faktor eskalasi harga pada setiap tahunnya. 

Sedangkan penggunaan asumsi market size dan market share perusahaan pada 

penelitian ini tidak dipergunakan, karena diasumsikan bahwa listrik yang dihasilkan 

oleh pembangikit listrik tenaga panas bumi akan terserap seluruhnya oleh Perusahaan 

Listrik Negara. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam memperhitungkan 

pendapatan adalah berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan pembangkit 

untuk memproduksi listrik yang  akan dijual, dimana unit produksinya dipengaruhi 

oleh Curtailed Delivery Output, yaitu pembatasan unit output yang dihitung 

berdasarkan tingkat kapasitas yang dihasilkan dikalikan dengan jumlah jam dimana 

pembangkit tidak dapat beroperasi. 

 Sedangkan faktor biaya dalam kegiatan operasional perusahaan dibagi 

menjadi biaya variable (variable cost) dan biaya tetap (fixed cost). Variable cost 

adalah biaya yang berubah seiring dengan besarnya output produksi yang dihasilkan, 

sedangkan fixed cost adalah biaya yang bersifat tetap/ tidak berubah, meskipun 

jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan berubah. Faktor biaya yang 

dipergunakan sebagai variable dalam perhitungan sensitivitas pada penelitian ini 
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yaitu: biaya variable/ unit, besarnya investasi awal yang dikeluarkan untuk 

membiayai proyek, production allowance (royalty), tariff pajak, serta cost of delay. 

Dalam mengestimasikan besarnya harga jual dan biaya, akan memperhatikan laju 

inflasi, karena hal ini akan menyebabkan kenaikan, baik dalam sisi harga maupun 

biaya. 

 Pengaruh kenaikan atau penurunan dari variabel – variabel diatas akan 

berpengaruh kepada besarnya pada besarnya NPV proyek. Pada analisis ini data – 

data variable juga akan dihitung pada kondisi dimana NPV = 0, sehingga dapat 

diketahui berapa besar harga jual minimal, dan biaya satuan variable, investasi awal, 

tariff pajak, production allowance, dan cost of delay yang maksimal yang dapat 

dikenakan agar perusahaan memperoleh tingkat pengembalian yang dikehendaki. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek yang diteliti adalah pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga 

panasbumi (PLTP) yang berkapasitas 110 MW di Jawa Barat. Ruang lingkup proyek 

yang dilaksanakan meliputi pengembangan lapangan panasbumi (sektor hulu) dan 

pembangunan PLTP (sektor hilir). Penyusunan ruang lingkup sektor hulu dilakukan 

setelah ada model reservoir dan prospek panasbumi mengindikasikan adanya 

cadangan panasbumi yang komersil, sedangkan penyusunan ruang lingkup sektor 

hilir dilakukan apabila pengembangan lapangan panasbumi sudah menunjukkan 

tanda-tanda mampu memasok energi panasbumi sesuai dengan kapasitas terpasang 

PLTP. 



 23 

Proyek ini merupakan rangkaian perluasan dari proyek yang telah dilaksanakan 

sebelumnya, yang juga berkapasitas 110 MW, yang dilaksanakan di bawah kerjasama 

operasi (Join Operation Contract) dengan Pertamina  untuk mensuplai listrik kepada 

PLN melalui Energy Sales Contract. Energi listrik yang diproduksi akan dialirkan 

pada sistem jaringan pembangkit listrik Jawa Madura Bali (JAMALI system), 

sehingga pengembangan proyek diharapkan dapat meningkatkan supply energi listrik 

agar mampu memenuhi peningkatan kebutuhan energi listrik pada tingkat nasional 

dan regional. 

 Dalam menilai kelayakan investasi, arus kas proyek yang diteliti 

dikelompokkan dalam 2 kategori: 

1) Pengeluaran awal. Pengeluaran awal adalah arus kas keluar segera yang 

dibutuhkan untuk membeli aktiva dan menggunakannya dalam operasi 

2) Arus kas differensial sepanjang umur proyek. Arus kas differensial sepanjang 

umur proyek mencakup arus kas tambahan setelah pajak hasil peningkatan 

pendapatan, ditambah dengan penghematan tenaga kerja atau bahan baku, dan 

pengurangan beban penjualan. Jika pelaksanaan proyek didanai dengan hutang, 

maka beban bunga tidak termasuk dalam perhitungan arus kas ini, karena beban 

bunga merupakan bagian biaya dana yang diperlukan untuk mendukung proyek, 

karena itu akan diperhitungkan secara implisit dengan mendiskontokan proyek 

balik ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat pengembalian yang 

disyaratkan (required rate of return).  
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 Biaya proyek terdiri dari biaya investasi (biaya pre produksi) dan biaya 

operasi (biaya pada masa produksi). Dikarenakan data mengenai aspek teknis 

(khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup proyek hulu) dan aspek keuangan 

(yang berkaitan dengan unit cost) belum tersedia secara akurat, maka dalam 

penyusunan estimasi biaya satuan investasi akan mengacu pada historical costs of 

data dari proyek yang “sejenis” yang telah dilaksanakan sebelumnya.   

Jenis data yang diperoleh merupakan data sekunder berupa laporan keuangan 

yang diperoleh langsung dari perusahaan meliputi besarnya rencana output produksi 

per MWh yang akan dihasilkan, anggaran tetap dan anggaran variable yang 

diperhitungkan dalam proyek eksplorasi sumur, harga jual energi listrik kepada PLN, 

dan data– data operasional proyek lainnya yang diperlukan dalam perhitungan 

penganggaran modal.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Ruang Lingkup Proyek 

Dari data yang diperoleh, diketahui ruang lingkup proyek adalah sebagai berikut:  

  Jenis proyek  :  Total proyek (proyek hulu + proyek hilir). 

 Skala proyek  :  110 MW. 

 Kontrak panas bumi  :  Joint Operation Contract dan Energy Sales Contract. 

 Masa kontrak  :  33 tahun. 

 Masa pre produksi  :  3 tahun. 

 Masa produksi  :  30 tahun. 



 25 

 Jumlah  sumur panas bumi: 11 Sumur 

 Untuk memudahkan penelitian, terdapat beberapa asumsi yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Pelaksanaan proyek dibagi dalam tiga tahap, yang dapat dilukiskan pada gambar 

di bawah ini: 

 

Time          :       Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 
Stage         :      Research Development Further 

Development 
Revenue Revenue 

Cash Flow :              -I1 -I1 -I1 +I1 +I1 
 

- Pada tahun 0, investor memutuskan untuk melaksanakan penelitian awal 

berupa survei analisa pasar dan harga (market/ price analysis), termasuk 

diantaranya konsultasi dan negosiasi dengan pemerintah mengenai 

pelaksanaan proyek. Pada tahap ini juga dilakukan survei eksplorasi, studi 

lingkungan dan studi reservoir. 

- Pada tahun satu dilakukan pembangunan sumur eksplorasi, sumur produksi 

dan sumur reinjeksi, pengembangan jalan, serta pengembangan fasilitas 

produksi proyek hulu dan pembuatan desain engineering proyek hilir.  

- Pada tahun dua dilakukan pembangunan jaringan pipa, serta pengembangan 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)/ pembangunan proyek hilir. 

Pada tahun ini mulai dilakukan produksi komersial dalam kapasitas kecil. 

- Pada tahun tiga proyek mulai beroperasi komersial penuh sesuai dengan 

kapasitas normal yang direncanakan.  
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2. Dalam perhitungan penjualan energi kepada PLN, terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi penjualan energi per unit, diantaranya: 

a.  Harga dasar energi, berkisar antara US$ 0.0494 per kWh 

b. Besarnya unit output yang dijual dihitung berdasarkan tingkat kapasitas 

yang diproduksi dikurangi dengan jumlah jam dimana pembangkit tidak 

dapat beroperasi. 

c. Perubahan estimasi biaya akan memperhitungkan pengaruh Inflasi yang 

didasari atas perhitungan data historis dari  US Consumer Price Index. 

d. Perubahan harga jual per tahun diasumsikan dipengaruhi oleh perubahan 

escalation index, dengan perhitungan harga jual dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Price= {(0.015+(0.0479 x Escalation Index)} x Generation Quantity Sell to PLN/ kWh 

3. Struktur modal proyek terdiri dari 70% equity dan 30% debt 

4. Sekitar 3.5% produksi listrik dipakai untuk memenuhi pasokan energi bagi sistem 

pembangkit dan fasilitas disekitarnya, sedangkan sebagian besar lainnya 

dikirimkan ke sistem interkoneksi PLN 

5. Pada akhir proyek diasumsikan proyek tidak memiliki nilai sisa sehingga tidak 

ada arus uang yang dihubungkan dengan penghentian proyek karena proyek akan 

sepenuhnya menjadi milik pemerintah apabila tidak ada perpanjangan kontrak. 

  

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Penentuan Weighted Average Cost of Capital 
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 Weighted Average Cost of Capital pada penelitian ini digunakan sebagai 

discount rate dalam penilaian investasi. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa 

modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal pinjaman. Untuk 

menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham (rate of return on equity), 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap tingkat resiko proyek (β) dengan 

menggunakan metode least squares regression, dengan rumus: 

jMjjj eRaR   , dimana 

jR  = Tingkat pengembalian asset. Dalam hal ini jR  diwakili oleh return saham 

perusahaan yang dianggap memiliki tingkat resiko usaha yang sesuai dengan 

perusahaan yang sedang dianalisis (perusahaan yang beroperasi dalam bidang 

industri yang sama), dengan menggunakan data saham dari pasar modal. 

Dalam penelitian ini nilai jR  menggunakan tingkat pengembalian saham 

(return) dari Medco Energy  

RM = Tingkat pengembalian pasar. Tingkat pengembalian pasar merupakan tingkat 

pengembalian investasi portfolio saham – saham yang diperdagangkan di 

bursa. Pada penelitian ini tingkat pengembalian pasar yang digunakan adalah 

Index Harga Saham Gabungan (RIHSG). 

aj   =  Intersep 

ej   =   Variable error, mencerminkan tingkat resiko tidak sistimatis dari investasi asset 

j. 
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βj   =   Coefficient beta yang setara dengan nilai 2

)(

m

mj RRCov


       

dimana 

)( mj RRCov  = kovarian tingkat pengembalian asset investasi j, jR , dan tingkat 

pengembalian portfolio pasar, Rm 

2
m varians pada tingkat pengembalian pasar 

 Setelah dilakukan perhitungan atas data – data historis mulai dari Januari 

2001 sampai dengan Mei 2006, maka didapat regresi data –data historis return saham 

Medco Energy (RMedco) dan return Indeks Harga Saham Gabungan (RIHSG)  seperti 

pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 
Regresi RIHSG terhadap Return Saham Medco Energy (RMedco) 

 
Dependent Variable: RMedco 
Method: Least Squares 
Sample: 2001:01 2006:05 
Included observations: 65 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 0.009536 0.012654 0.75363 0.4539 
RIHSG 0.670592 0.180414 3.716955 0.0004 
          
R-squared 0.179856     Mean dependent var   0.023128 
Adjusted R-squared 0.166838     S.D. dependent var   0.106996 
S.E. of regression 0.097663     Akaike info criterion   -1.78429 
Sum squared resid 0.600904     Schwarz criterion   -1.71739 
Log likelihood 59.9895     F-statistic   13.81575 
Durbin-Watson stat 2.233128     Prob(F-statistic)   0.000431 

(Sumber: Hasil Pengolahan) 

 Pada perhitungan ini return index harga saham gabungan (RIHSG)  merupakan 

variable independen sedangkan saham Medco Energy (RMedco) merupakan variable 
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dependen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun terdapat korelasi, 

namun perubahan RMedco hanya sedikit dipengaruhi oleh return IHSG. Nilai R2 = 

0.1789 mengindikasilan bahwa pergerakan RMedco sebesar 17.89% dipengaruhi oleh 

pergerakan return IHSG. Nilai standard error dalam perhitungan ini juga cukup 

signifikan yaitu 18.04%, yang berarti fluktuasi perkiraan return pada garis regresi 

cukup besar. Namun demikian, nilai probabilitas (p – value) memiliki nilai yang lebih 

kecil dari 0.05 (0.0004) mengindikasikan bahwa koefisien beta tidak bernilai nol. 

Sehingga berdasarkan pengolahan data didapatkan persamaan regresi: 

 IHSGj R0.6706 + 0.0095R    

 Besarnya tingkat resiko proyek (β) diwakili oleh coefficient RIHSG. Beta 

coefficient ini menunjukkan respon dari tingkat pengembalian saham terhadap tingkat 

resiko pasar, atau menerangkan besarnya perubahan tingkat pengembalian saham 

Medco Energy pada setiap unit perubahan return index harga saham gabungan 

(RIHSG). Nilai beta yang positif mengindikasikan bahwa pergerakan return saham 

pada industri bergerak searah dengan tingkat pengembalian pada pasar, yaitu 

peningkatan return pasar sebesar satu persen akan menambah tingkat pengembalian 

saham sebesar 67.06%. Grafik data tingkat pengembalian historis saham Medco 

Energy dan IHSG dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Grafik 4.1 
Pergerakan Index Harga Saham Gabungan dan Saham Medco 

Periode 2001:1 – 2006:5 

 

 Grafik 4.2 
Pergerakan Return Index Harga Saham Gabungan dan Return Saham Medco 

Periode 2001:1 – 2006:5 

 

 Nilai β yang didapat kemudian digunakan di dalam menghitung nilai cost of 

equity perusahaan menggunakan Capital Assets Pricing Model, yang dapat dihitung 

dengan rumus: 

)( fMf RRRR   ,                                                        

dimana 

R  =  Tingkat pengembalian yang layak untuk proyek i 
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Rf = Tingkat pengembalian dari investasi bebas resiko, pada penelitian ini digunakan 

suku bunga bank Indonesia (RSBI).  

β  =  Ukuran resiko proyek i 

MR = Tingkat pengembalian portfolio pasar (RIHSG) 

 Dengan memasukkan nilai koefisien beta (0.67) pada persamaan Capital Asset 

Pricing Model maka didapatkan nilai rata – rata cost of equity perusahaan sebesar 

16.092%. Pergerakan IHSGR  dan tingkat pengembalian equity ( R ) dapat dilihat pada 

grafik 4.3 dibawah ini 

Grafik 4.3 
Perhitungan Cost of Equity Perusahaan Berdasarkan Return IHSG  

 

 Nilai cost of equity kemudian diperhitungkan bersama dengan nilai cost of 

debt untuk memperoleh tingkat biaya dari keseluruhan dana yang dipergunakan pada 

struktur proyek yang dilaksanakan (Weighted Average Cost of Capital). Data yang 

diperoleh menunjukkan struktur modal bersumber dari 70% modal sendiri dan 30% 

modal merupakan modal pinjaman, dengan tingkat suku bunga pinjaman sebesar 

10%. Maka besarnya biaya modal rata – rata tertimbang dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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S
L

CB
L

WACC r
V
STr

V
Br  )1( , dimana                                     

WACCr Tingkat pengembalian modal rata – rata tertimbang 

B = Jumlah hutang yang digunakan dalam pembiayaan proyek 

S = Jumlah modal sendiri (equity) perusahaan yang digunakan dalam pembiayaan 

proyek 

Br  = Cost of debt capital (tingkat bunga hutang dalam pembiayaan proyek) 

Sr  = Cost of equity (tingkat pengembalian yang dikehendaki pada investasi saham) 

 Melalui perhitungan dihasilkan, besarnya WACC adalah sebesar 13.054%. 

Nilai WACC ini merupakan besarnya cost of capital yang akan dipergunakan sebagai 

discount rate dalam perhitungan analisis investasi menggunakan Net Present Value, 

dan sebagai cut off rate dalam mengevaluasi usulan proyek menggunakan Internal 

Rate Of Return (IRR). Cost of capital diperoleh dari perhitungan menggunakan WACCr  

ini akan dianggap konstan sepanjang umur proyek.  

 
4.2.2. Perhitungan Inflasi dan Escalation Index 

 Dalam melakukan estimasi arus kas yang akan diterima oleh perusahaan, 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap beberapa asumsi data yang secara 

tidak langsung berpengaruh kepada perhitungan analisis ini, yaitu faktor inflasi yang 

mempengaruhi peningkatan biaya operasional perusahaan dari tahun ke tahun, serta 

faktor escalation index yang berpengaruh pada kenaikan harga jual listrik/ kWh. 
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 Faktor inflasi dilakukan dengan melakukan peramalan (forecasting) dari data 

– data historis index harga konsumen di Amerika Serikat (US Consumer Pricing 

Index), mengingat harga jual diperhitungkan dalam mata uang US$. Dengan 

menggunakan teknik peramalan least squares dari data – data historis US Consumer 

Price Index periode 2001:1 sampai dengan 2006:5, maka didapatkan hasil regresi: 

Tabel 4.2 
Trend Data Historis US Consumer Price Index 

 
Dependent Variable: US_CPI    
Method: Least Squares    
Sample: 2001:01 2006:05    
Included observations: 65    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
C 100.7333 0.216467 465.3522 0.0000 
Trend 0.23078 0.005836 39.54723 0.0000 
          
R-squared 0.961278     Mean dependent var   108.1183 
Adjusted R-squared 0.960663     S.D. dependent var   4.450531 
S.E. of regression 0.882694     Akaike info criterion   2.61861 
Sum squared resid 49.08638     Schwarz criterion   2.685514 
Log likelihood -83.10482     F-statistic   1563.983 
Durbin-Watson stat 0.216351     Prob(F-statistic)   0.0000 

(Sumber: Hasil Pengolahan) 

 Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan US CPI memiliki trend yang 

positif  dari waktu ke waktu, sehingga dapat ditulis persamaan regresi linier: 

USCPI = 176.6823899 + (0.4446540881 * Trend) 

Hasil peramalan terhadap index harga konsumen di Amerika Serikat dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 
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Grafik: 4.4 Pergerakan US CPI 
Data Periode 2001:1 – 2006:5 

 

Gambar: 4.5 Grafik Peramalan Inflasi US 
CPI 

 

(Sumber: Hasil Pengolahan) 

Besarnya harga jual listrik dihitung dengan menggunakan rumus: 

Price = {(0.015+(0.0479 x Escalation Index)} x Generation Quantity Sell to PLN/ kWh 

Escalation index merupakan index yang dipakai untuk memperhitungkan 

kenaikan harga yang disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Secara rumus, 

perhitungan escalation index dapat ditulis sebagai berikut: 
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Mi = Exchange Rate US$/ Rp 

Ypb = Base Indicators for US Consumer Price Index = 197.6 

Yib = Base Indicators for Indonesia Consumer Price Index = 136.86 

Mb = Base Indicators for Exchange Rate US$/ Rp = 0.0001014  

Ywb = Base Indicators for US Producer Price Index = 163.00 

 Grafik Perhitungan peramalan terhadap escalation index dilakukan dengan 

menggunakan metode lest square.  

Escalation1 = 0.7860409211 + (0.002928183904 x Trend) 

Escalation2 = 0.7469928802 + (0.003483151496 x Trend) 

Escalation Index =  215.0 EscalationEscalation   

 Analisis terhadap data – data historis menunjukkan adanya trend linier pada 

perhitungan escalation index, sehingga dalam meramalkan escalation index pada 

masa yang akan datang digunakan metode least square. Hasil peramalan terhadap 

Escalation Index dapat dilihat pada grafik 4.6 di bawah ini 

Grafik: 4.6 Pergerakan Escalation Index 
Data Periode 2001:1 – 2006:5 

                                       
(Sumber: Hasil Pengolahan) 
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Grafik 4.7 
Escalation Index Forecasted  

                                         

4.2.3. Analisis Kelayakan Investasi Menggunakan Payback Period, Net Present 

Value, dan Internal Rate of Return pada Skenario Moderat, Optimis dan Pesimis 

 Sifat dan karakteristik dari sumur uap panas bumi berbeda – beda, bergantung 

pada kandungan air dan tekanan gas yang dimiliki oleh setiap sumur. Sifat panas 

bumi yang "site specific" ini, dapat menyebabkan produksi dan kualitas produksi 

akan berbeda dari satu area ke area yang lain. Karakteristik ini juga dapat 

menyebabkan penurunan produksi yang cepat serta kualitas produksi yang kurang 

baik, yang bisa mempengaruhi kemungkinan akurasi perhitungan potensi energi awal, 

biaya investasi, biaya operasi dan perawatan lapangan, serta biaya pembangkit energi 

panas bumi.  

 Analisis skenario dilakukan untuk memperhitungkan arus kas yang mungkin 

dihasilkan dari kegiatan operasional pada berbagai kondisi. Pada penelitian ini 

terdapat 3 skenario yang akan diperhitungkan, yaitu kondisi pesimis (worst), moderat 

(most likely), dan kondisi optimis (best).  
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Most Likely Scenario (moderat) menggambarkan kondisi dasar dan dianggap 

memiliki peluang paling besar untuk terjadi dibandingkan dengan skenario lainnya, 

yaitu 60%. Asumsi yang dipergunakan dalam skenario ini didasarkan atas kondisi 

proyek yang telah berjalan sebelumnya atau sedang berjalan, dan diperkirakan akan 

berlaku pada proyek yang sedang direncanakan dengan tidak terjadi perubahan pada 

parameter – parameter yang mendasar.  

Best Scenario merupakan skenario yang optimis (terbaik) yang mungkin terjadi 

dengan asumsi peluang untuk terjadi sebesar 20%. Pada kondisi ini diasumsikan 

terjadi keberhasilan dalam pengeboran, tidak ada kecelakaan, baik yang bersifat day 

away from working maupun major atau bahkan minor accident, serta terjadi 

appresiasi dollar terhadap rupiah, atau sebaliknya. 

Kondisi pesimistik (Worst Scenario) digunakan untuk menggambarkan 

seberapa buruk resiko yang harus diterima jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. 

Penilian atas kondisi pesimistik ini biasanya mengacu pada resiko eksplorasi seperti 

kegagalan dalam pengeboran, kesalahan pada hasil studi geologi, terjadinya 

kecelakaan kerja, terjadinya ketidakpastian pada kondisi global seperti fluktuasi mata 

uang U.S$ terhadap perdagangan dunia termasuk rupiah, terjadinya kerusakan 

lingkungan, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau 

mengurangi revenue. Worst scenario diasumsikan memiliki peluang untuk terjadi 

sama besar dengan best screnario yaitu 20% 

 Adapun data awal yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan analisis 

kelayakan investasi pada berbagai skenario dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:  
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Tabel 4.3  
Input Scenarios Unit I dan II 

 
UNIT 1  UNIT 2  

Worst Most likely Best  Worst Most likely Best 
Production        

Electricity Sale to PLN MWh 104.0 106.5 110.0  104.0 106.5 110.0 
Utilization Capacity % 95% 97% 99%  95% 97% 99% 
Net Capacity Factor % 95% 96% 97%  95% 96% 97% 
Start Date of Unit 2 Month     12 6 4 

Maintenance         
Overhaul        
Days Needed # Days 40 20 14  40 20 14 
Interval Year 2 3 5  2 3 5 
Cost US$ M $5.0 $2.5 $2.0  $5.0 $2.5 $2.0 
Mid-life Overhaul – 
Unit 1 : 2015 US$ M $15.0 $10.0 $5.0     

Mid-life Overhaul –  
Unit 2 : 2023 US$ M     $15.0 $10.0 $5.0 

Total Operating Cost        
O & M  cent$/kwh $0.90 $0.80 $0.70  $0.18 $0.16 $0.14 
G & A cent$/kwh $0.40 $0.50 $0.30     

Capital Expenditues        
Workover         
Wells # of Wells 5 3 2  5 3 1 
Timing Every 3 3 3  3 3 3 
Cost US$ M $1.5 $1.3 $1.0  $1.5 $1.3 $1.0 
Make up Well         
Wells # of Wells 5 2 1  5 3 2 
Timing Every 3 3 3  3 3 3 
Cost US$ M $4.2 $3.5 $3.2  $4.2 $3.5 $3.2 

(Sumber: Star Energy 2006) 

 Berdasarkan data asumsi skenario yang diberikan, biaya operasional dalam 

kegiatan investasi dihitung dari penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. 

 Biaya variabel merupakan biaya yang bertambah seiring dengan pertambahan 

jumlah kWh yang dihasilkan, yaitu biaya pemeliharaan dan operasional (Operational 

& Maintenance/ O & M). Biaya administrasi dan umum (General and 

Administration/ G & A) dianggap tidak mengalami penambahan yang signifikan 

seiring dengan bertambahnya kuantitas produksi dari proyek yang dihasilkan dari 
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pengembangan proyek, sehingga  biaya administrasi dan umum dianggap sebagai 

biaya tetap. Selain biaya administrasi dan umum, yang termasuk ke dalam 

perhitungan fixed cost adalah overhaul cost dan biaya yang dikeluarkan untuk 

workover well dan make up well.   

 Sedangkan biaya investasi awal (Initial Investment) proyek dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Initial Investment 
 UNIT 2   

Worst Most likely Best 
Unit 2 Development      

Drilling # Wells  15 11 9 
Cost per well US$ MM  $4.0 $3.3 $3.0 
Total US$ MM  $60.0 $36.3 $27.0 
Unit 2 Construction Cost      
SAGS US$ MM  $60.0 $50.0 $35.0 
Turbine US$ MM  $85.0 $75.0 $70.0 
Engineering US$ MM  $12.0 $10.0 $8.0 
Spareparts (Critical) US$ MM  $8.0 $5.0 $3.0 
Total US$ MM  $165.0 $140.0 $116.0 
Unit 2 Disbursement Schedule      

2006 US$ MM  50% 40% 30% 
2007 US$ MM  40% 50% 60% 
2008 US$ MM  10% 10% 10% 

Sumber: Star Energy 2006 

 Penilaian kelayakan investasi dilakukan dengan menganalisis  payback period, 

Net Present Value dan Internal Rate of Return yang dihasilkan arus kas pada masing 

– masing scenario. Penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan metode 

Payback Period digunakan untuk menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash flow yang 

dihasilkan oleh proyek tersebut. Sedangkan metode Net Present Value dilakukan 
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untuk menghitung nilai bersih proposal investasi pada nilai uang di saat sekarang, dan 

perhitungan menggunakan IRR dimaksudkan untuk mencari tingkat pengembalian 

proyek yang menyamakan present value arus kas proyek yang diharapkan dengan 

pengeluaran awal proyek (NPV = 0).    

 Setelah dilakukan simulasi hingga tahun ke 30, maka dapat dilihat lamanya 

Payback Period, nilai NPV dan IRR pada berbagai kondisi skenario, mulai dari 

kondisi optimis, moderat, hingga pesimis. Dengan mengacu kepada peraturan 

perpajakan serta aggreement mengenai production allowance antara Pertamina dan 

perusahaan, serta setelah dikurangi semua biaya, maka diperoleh nilai perhitungan 

Payback Period, NPV dan IRR seperti yang tertera pada tabel 4.5 berikut ini  

Tabel 4.5 

NPV dan IRR Pada Berbagai Skenario 

 Cash Flows 
 Best Most likely Worst 

Payback Period Tahun ke 4 Tahun ke 5 Tahun ke 8 
NPV (in US$ 000) $146,435.64 $76,762.03 ($25,240.74) 

IRR 21.827% 17.807% 11.521% 
 

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa dengan memperhitungkan cash 

flow proyek secara incremental pada kondisi moderat initial investment proyek akan 

berhasil ditutup oleh cash inflow pada tahun ke – 5 setelah proyek beroperasi secara 

komersial, pada kondisi optimis (best scenario) initial investment berhasil ditutup 

oleh cash inflow pada tahun ke – 4 setelah proyek beroperasi secara komersial, dan 

pada kondisi pesimis (worst scenario) initial investment untuk proyek berhasil ditutup 

oleh cash inflow pada tahun ke – 8.  
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 Nilai Net Present Value proyek diperoleh dari selisih antara arus kas masuk 

(cash inflow) uang, yang didiskontokan pada tingkat pengembalian minimum (cost of 

capital) dan dikurangi dengan nilai investasi, sesuai dengan rumus: 
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CFt  =  (Cash Flow) arus kas tahunan setelah pajak pada periode t (nilainya bisa 

positif maupun negatif) 

k = Tingkat diskonto yang tepat, yaitu tingkat pengembalian yang diisyaratkan 

atau biaya modal 

CF0 = Pengeluaran kas awal untuk investasi proyek 

n = Usia proyek yang diharapkan 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tiga skenario dengan menggunakan cost 

of capital sebesar biaya modal rata – rata tertimbang ( WACCr ), dapat dilihat bahwa 

pembangunan proyek memberikan nilai Net Present Value yang positif pada kondisi 

most likely (moderat) dan  pada kondisi optimis (best), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada kondisi tersebut pembangunan proyek dapat memberikan 

hasil yang lebih besar dari tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh 

perusahaan.  

 Sementara hasil perhitungan pada worst scenario (pesimistik) memberikan 

hasil Net Present Value yang negatif. Penurunan pada perkiraan produksi listrik yang 

akan dihasilkan serta meningkatnya proyeksi biaya produksi pada kondisi pesimis 
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dapat menghasilkan arus kas dengan tingkat pengembalian yang lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum atau biaya modal yang telah 

ditetapkan.  

 Perhitungan menggunakan Internal Rate of Return secara matemastis dapat 

didefinisikan dalam persamaan berikut:  
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Pada kondisi optimis dan moderat, nilai NPV yang dihasilkan positif. Hal ini 

secara otomatis menghasilkan nilai IRR yang lebih besar dari tingkat pengembalian 

minimum yang diinginkan oleh perusahaan, sehingga arus kas yang dihasilkan dapat 

diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modal 

rata – rata tertimbang ( WACCr ) sepanjang usia proyek. Pada kondisi pesimistis nilai 

IRR lebih kecil daripada besarnya cost of capital, sehingga dalam kondisi ini 

pengembangan proyek menjadi tidak feasible untuk dilaksanakan.  

   
4.2.4. Analisis Sensitivitas terhadap Kebijakan Harga, Biaya Variable, Biaya 

Tetap, Pajak dan Production Allowance. 

 
 Sebagai akibat dari pengaruh ketidakpastian dalam investasi, variabel – 

variabel yang dipergunakan dalam analisis dapat berubah dari yang diperkirakan, 

sehingga dapat menyebabkan perhitungan net present value cash flow juga ikut 

berubah. Untuk menganalisis besarnya perubahan net present value proyek apabila 

salah satu variablenya yang berubah dilakukan analisis sensitivitas.  
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 Pada penelitian ini diperhitungkan juga pengaruh analisis sensitivitas biaya 

dan pendapatan terhadap tercapainya titik impas dalam pengambilan keputusan 

investasi berdasarkan informasi dan data keuangan yang diperoleh dari perusahaan. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui berapa harga satuan energi listrik minimal 

(dalam US$/ kWh), berapa variable satuan maksimal, serta biaya tetap maksimal 

yang dapat ditolerir, sehingga nilai net present value sama dengan tingkat 

pengembalian yang direncanakan (NPV = 0). Selain itu dilakukan juga simulasi 

terhadap besarnya pajak, production allowance, dan waktu dimulainya produksi 

komersial untuk proyek   untuk mengetahui besarnya cost of delay maksimal yang 

dapat diterima.  

Grafik 4.8 

Sensitivity Analysis
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 (Sumber: Hasil Pengolahan) 
 

 Semakin curam garis yang ditunjukkan oleh analisis sensitivitas, maka 

semakin besar pengaruh perubahan salah satu variable terhadap tingkat keuntungan 

perusahaan. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa garis harga lebih curam 
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dibandingkan garis variable lainnya, sehingga penurunan kecil pada harga akan 

menyebabkan penurunan yang cukup besar pada NPV. 

 Sedangkan berdasarkan  hasil perhitungan analisis sensitivitas untuk 

mendapatkan harga minimal dan biaya maksimal bagi tingkat keuntungan minimum 

yang diharapkan oleh investor (financial breakeven) didapat nilai seperti pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.7 
Nilai Beberapa Variable pada NPV = 0 

 
Proyek I + II Variable NPV = 0 Aktual Perubahan 

Harga Jual Minimum/ kwh 0.0387 0.0494 -22.38% 
Variable Cost/ kwh Maksimum             0.0201   0.008  +151.10% 
Fixed Cost Maksimum  (27,666) 14,054  +196.85% 
Tax 57.17% 34.0% +68.13% 
Production Allowance 37.7% 4.0% +842.4% 
Start up of Unit 2 Periode 3 bulan 2  Periode 2 bulan 6 7 bulan 
(Sumber: Hasil Perhitungan) 
 
 Hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi terhadap harga 

(variable lainnya tidak mengalami perubahan) menunjukkan bahwa proyek secara 

keseluruhan mencapai titik impas apabila harga mencapai penurunan sebesar 22.38%. 

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada perhitungan proyek secara 

keseluruhan, penurunan harga maksimum yang dapat ditolerir masih cukup besar 

dikarenakan proyek   I yang sudah berjalan dan beropersi secara komersial dengan 

kapasitas normal telah mampu menghasilkan keuntungan untuk menutupi biaya awal 

pada pengembangan proyek II.  
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 Analisis terhadap biaya variable menunjukkan bahwa perhitungan proyek 

secara keseluruhan akan memiliki nilai NPV = 0 apabila biaya tersebut mengalami 

kenaikan sebesar 151.10%. Hal ini menunjukkan, proyek pengembangan yang akan 

dilakukan memiliki toleransi yang cukup besar terhadap kenaikan biaya variable, 

dikarenakan pada dasarnya proyek PLTP bersifat economic of scale, sehingga 

penambahan produksi akan memperkecil biaya variable keseluruhan dibandingkan 

dengan biaya variable pada proyek sebelumnya.  

 Sifat investasi yang economies of scale ini juga mengurangi kenaikan biaya 

tetap yang diakibatkan oleh penambahan produksi. Hal ini dikarenakan infrastruktur 

yang terpasang pada beberapa aspek produksi belum dimanfaatkan secara maksimal, 

sehingga  memungkinkan dilakukannya penambahan produksi tanpa memerlukan 

penambahan pada biaya tetap. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04 /1992, tarif 

pajak yang berlaku pada investasi panas bumi adalah sebesar 34%. Dari hasil 

perhitungan kelayakan investasi secara incremental, pengembangan proyek masih 

feasible untuk mengakomodasi kenaikan tariff pajak sampai dengan 57.17% 

(mengalami kenaikan sebesar +68.13%) apabila tidak terdapat perubahan pada 

variable – variable yang lain. Hal tersebut juga berlaku sama untuk kenaikan 

production allowance (royalty). Pada perhitungan secara incremental, apabila 

variable yang lain bersifat tetap, maka proyek mampu mengakomodasikan  kenaikan 

production allowance sampai dengan dengan 38.2%.  
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 Penundaan kegiatan/ operasional secara komersial mempengaruhi keuntungan 

yang akan diperoleh investor.  Dalam kasus   II, penundaan keputusan investor 

dikarenakan harus menunggu keputusan pemerintah, khususnya di dalam penetapan 

harga, mengakibatkan tertundanya pendapatan (cost of delay) sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak investor. Tertundanya revenue akan berpengaruh 

pada perhitungan arus kas yang akan digunakan untuk tingkat pengembalian dan 

tingkat kelayakan proyek. Cost of delay maksimum pada perhitungan proyek secara 

incremental dapat ditolerir selama 7 bulan.  

  

5. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis kelayakan investasi proyek pengembangan pembangkit listrik 

panas bumi   diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Arus kas yang dihitung dalam penilaian investasi merupakan free cash flow yaitu 

arus kas yang tersedia bagi investors setelah pengurangan atas semua biaya, 

production allowance dengan pihak Pertamina, serta pajak yang harus dibayar 

kepada pemerintah. 

2. Cost of capital yang digunakan sebagai discount rate pada penilaian kelayakan 

investasi sebesar 13.45%, yang dihitung berdasarkan capital asset pricing model, 

dengan menggunakan nilai beta dari return harga saham perusahaan yang 

terdaftar di bursa, yang dianggap memiliki tingkat resiko usaha yang sama. 

3. Hasil kelayakan investasi dengan menggunakan scenario analysis pada kondisi 

moderat, optimis, dan pesimis menunjukkan bahwa investasi memiliki nilai NPV 
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yang positif serta IRR yang lebih besar dari cost of capital pada kondisi optimis 

dan moderat. Sedangkan pada kondisi pesimis investasi proyek pengembangan 

lapangan panas bumi memiliki nilai NPV yang negatif dan IRR yang lebih kecil 

dari cost of capital, yang menjadikan investasi menjadi tidak feasible untuk 

dilaksanakan.  

4. Hasil analisis investasi menggunakan analisis sensitivitas menujukkan bahwa 

pergerakan harga pada perhitungan proyek memiliki pengaruh yang besar 

terhadap perubahan NPV. Perhitungan harga minimal dan biaya maksimal pada 

financial breakeven dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Variable  

Harga gas minimum agar perusahaan masih layak secara ekonomi 0.0387 
Biaya variable/ KWh maksimum yang masih dapat ditolerir       0.0201  
Biaya tetap/ KWh maksimum agar perusahaan masih memperoleh 
keuntungan 

 (27,666)  

Tariff pajak maksimum yang masih dapat ditolerir 57.17% 
Tariff Production Allowance maksimum yang masih dapat ditolerir 37.7% 
Lama penundaan kegiatan operasional maksimum yang masih dapat 
ditolerir 
 

Periode 3 bulan 2  
 

 

 Hasil ini menunjukkan bahwa apabila perhitungan proyek dilakukan secara 

incremental, besarnya penurunan harga dan kenaikan biaya tetap dan variable yang 

dapat ditolerir masih cukup besar dikarenakan proyek   I yang sudah berjalan dan 

beroperasi secara komersial dengan kapasitas normal telah mampu menghasilkan 

keuntungan untuk menutupi biaya awal pada pengembangan proyek II.  
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