
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. CARA MEMBUKA APLIKASI  

Langkah awal membuka Aplikasi Perhitungan Analisis Kelayakan 

Investasi dengan Metode Average Rate of Return (ARR) dan Profitability 

Index (PI) yaitu buka web browser, kemudian ketikkan alamat 

http://localhost/investasi/. Berikut tampilan halaman awal setelah 

mengetikkan alamat web. 

 

 Pada halaman awal terdapat form login user. Apabila user sudah 

terdaftar maka dapat menggunakan aplikasi ini dengan memasukkan 

username dan password pada form login kemudian klik pada tombol login. 

Apabila user belum terdaftar maka untuk dapat menggunakan aplikasi ini 

harus mendaftarkan sebagai user terlebih dahulu, caranya klik pada tombol 

daftar yang ada pada halaman awal sehingga akan menampilkan form input 

data user. 

 

http://localhost/investasi/


 Pada form input  data user terdapat kolom id user, username dan 

password yang harus diisikan kemudian klik pada tombol simpan sehingga 

data user akan tersimpan pada database dan dapat digunakan untuk login 

aplikasi. Setelah terdaftar maka user dapat melakukan login dan 

menggunakan aplikasi. Tampilan setelah melakukan login aplikasi adalah 

seperti pada gambar berikut :  

 

  

2. CARA MENGINPUTKAN DATA  

a. Input Data Investasi  

Apabila user akan menginputkan data investasi maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih menu input data 

dan pilih input data investasi sehingga akan menampilkan form input 

data investasi.  

       

 

 



 Apabila terdapat salah satu kolom yang belum terisi maka terdapat 

validasi seperti berikut : 

 

Data investasi yang telah diinputkan dapat dilihat pada menu daftar 

investasi.  

 

Pada daftar investasi dapat dilakukan aksi edit data dan hapus data. 

Apabila dilakukan edit data maka akan menuju ke halaman edit data 

investasi. 

 

 



 Jika dilakukan hapus data maka akan menampilkan validasi terlebih 

dahulu untuk hapus data seperti berikut : 

 

b. Input Data Perkiraan Laba 

Apabila user akan menginputkan data perkiraan laba maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih menu input data 

dan pilih input data perkiraan laba sehingga akan menampilkan form 

input data perkiraan laba.  

        

 

 

 Apabila terdapat salah satu kolom yang belum terisi maka terdapat 

validasi seperti berikut : 

 

Data perkiraan laba yang telah diinputkan dapat dilihat pada menu daftar 

perkiraan laba.  



 

 

c. Input Data Discount Factor 

 Apabila user akan menginputkan data discount factor maka langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih menu input data 

dan pilih input data discount factor sehingga akan menampilkan form 

input data discount factor.  

        

 

 

 Apabila terdapat salah satu kolom yang belum terisi maka terdapat 

validasi seperti berikut : 

 



Data discount factor yang telah diinputkan dapat dilihat pada menu 

daftar discount factor.  

 

 

3. CARA PERHITUNGAN ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI 

a. Perhitungan Cash Flow 

Proses perhitungan cash flow dapat dilakukan ketika semua data – 

data yang dibutuhkan untuk menghitung kelayakan investasi telah 

diinputkan. Setelah semua data diinputkan maka aplikasi akan secara 

otomatis menghitung nilai cash flow berdasarkan kode investasi. 

Langkahnya adalah dengan memilih pada menu perhitungan kemudian 

klik pada menu Cash Flow sehingga akan diminta untuk menginputkan 

kode investasi yang akan dihitung. 

              

Setelah diinputkan kode investasi maka akan secara otomatis 

menampilkan hasil perhitungan cash flow yang dihitung berdasarkan 

kode investasi.  

 



 

 

b. Perhitungan Average Rate of Return (ARR) 

Proses perhitungan analisis kelayakan investasi dengan metode 

Average Rate of Return (ARR) dapat dilakukan ketika semua data – data 

yang dibutuhkan untuk menghitung kelayakan investasi telah 

diinputkan. Setelah semua data diinputkan maka aplikasi akan secara 

otomatis menghitung nilai Average Rate of Return (ARR) berdasarkan 

kode investasi. Langkahnya adalah dengan memilih pada menu 

perhitungan kemudian klik pada menu Average Rate of Return (ARR) 

sehingga akan diminta untuk menginputkan kode investasi yang akan 

dihitung. 

               

Setelah diinputkan kode investasi maka akan secara otomatis 

menampilkan hasil perhitungan Average Rate of Return (ARR) yang 

dihitung berdasarkan kode investasi.  



 

c. Perhitungan Profitability Index (PI) 

Proses perhitungan analisis kelayakan investasi dengan metode 

Profitability Index (PI)dapat dilakukan ketika semua data – data yang 

dibutuhkan untuk menghitung kelayakan investasi telah diinputkan. 

Setelah semua data diinputkan maka aplikasi akan secara otomatis 

menghitung nilai Profitability Index (PI) berdasarkan kode investasi. 

Langkahnya adalah dengan memilih pada menu perhitungan kemudian 

klik pada menu Profitability Index (PI) sehingga akan diminta untuk 

menginputkan kode investasi yang akan dihitung. 

               



Setelah diinputkan kode investasi maka akan secara otomatis 

menampilkan hasil perhitungan Profitability Index (PI) yang dihitung 

berdasarkan kode investasi.  

 

d. Laporan Analisis Kelayakan Investasi  

Cara untuk melihat laporan analisis kelayakan investasi dapat 

dilakukan  dengan memilih  menu laporan analisis kelayakan investasi.  

 

 

 

  

 


