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3.1 PerubabauNiiai Uang Terhadap Waktu 

Pengerl:ian bahwa satu rupiah beberapa waktu yang akan datang akan 

bernilai lebih rendah daripada saal: ini, merupakan hal yang mcndasar dalam 

membuat keputJsan investasi (Iman Soeharto, 1995). Karana pada umumnya 

pengembalian investasi memakan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun 

sehingga periu di perhitungkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. 

Iman Soeh'lrto (1995) mengatakan bahwa pemikiran mengenai nilai mata 

uang terhadap waktu didasarkan alas pcrtimbangan sebagai berikut: 

L Inflasi yang terjadi tiaptahun, dengan inflasi tertentu nilai mata uang akan 

turun ser,jlai tingkat inflasi yang terjadi pada tahun tersebut. 

2.	 Bahwa dellgali lIilai uang yang sarna, apabila di belanjakafl saat ifli akafl 

membcri imbalan dan hasil yang didapat akan lebih kecil jika di banding 

dengan membelanjakan pada masa yang akan datang. 

3.	 Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi pada masa yang 

akan da1.'lI1g yang tidak diketahui, misalnya terjadi pcnyimpangan, terjadi 

krisis m)flet{~r atau devaluasi, maka nilai mata uang dimasa yang akan 

darang :::kUll lebih kccil 
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3.2 Bunga 

. Bunga atas suatu pinjaman adalah sejumlah uang sebagai imbalan atasjasa 

pemberian modal pinjaman yang dapat dinikmati oleh pemberi pinjaman. Hal ini 

juga berkaitan dengan perubahan nilai uang terhadap waktu. Suku bunga 

dinyatakan dalarn % pertahun (Hartono Purbo, 1993) 

3.2.1 Bunga Sedcrhana (SimpleIinterest) 

Menurut Agus Prasetya (2003) bunga sederhana adalah bunga yang 

dipcrolch sccar.l langsung (Iinier) scbanding dengan modal yang dikaitkan 

dengan pinjaman dan tidak ditambahkan ke dana pokok untuk menghitung 

perolehan beriklltny~. Untuk menghitung pengemballian pinjaman dengan bunga 

sederhana digunakan rum us sebagai berikut : 

}, = p[I + 11 *r1 (1) 

Keterangan :
 

F = Nilai yang akan uatang
 

jJ ;= Nilai~eknrang 

11 = Jumlah periode (tahun)
 

r = Tingkat suku bunga
 

3.22 Bunga Majemuk (Compound Interest) 

Menurut RJ Kodatie (1997) bunga majemuk adalah bunga yang 

disesuaikan dellgan pcriode yang berlangsung dan perhitungan besarnya dana 

pokok berikutnya sama dengan dana pokok periode sebelumnya ditambah jumlah 
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bunga yang diperoleh sampai pada waktu itu. Untuk menghitung pengembalian 

pinjaman dengan bunga majemuk digunakan rumus sebagai berikut : 

F = p[1 -i- rY (2) 

Keterangan : 

F = Nilai yang akan datang 

p = Nild sekarang 

n = Jumlah periode (tahun)
 

r = Tillgkat suku bunga (%)
 

3.2.3 Deret / Cicilan Pcmbayar-an Seragam '" 

Deret / cicilan pembayaran seragam merupakan deret pembayn-ran dengan 

jumlah uang tetap pada setiap kala pembayaran untuk penggunaan peminjaman 

uang yang berbunga majemuk. (Waldiyono dkk, 1986). 
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Gambar 3.1 Skema uniform series 
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3.3 Pendapatan Gedung Komersial 

Setiap proyek komersial diharapkan mempunyai pendapatan. Pendapatan 

tersebut dapat berasal dari : 

a. Sewa (per meter persegi perbulan) atau sewa perkamar 

b. Sewa beli (hire Purchase), biasanya pada proyek Flat condominium atau
 

perkantoran.
 

c. Penjuulan (dengan atau tanpa angsuran), biasanya pada proyekjlat 

condominium ainu perkantoran.
 

Bila pendapatan dari proyek tersebut berasal dari sewa, maka gedung
 
~" 

berikut tanahnya tetap menjadi milik pengusaha bangunan, sedangkan biladari 

sewa - beli , maka setelah jangka waktu yang diperhitungkan bangunan menjadi 

milik penyewa dan tanahnya tetap menjadi milik pengusaha bangunan ataupun 

dapat juga gedung berikut tanahnya menjadi milik penyewa. (Poerbo ,1993) 

Pembangunan dari suatu proyek biasanya menggunakan modal sendiri dan 

modal pinjaman , maka pendapatan gedung hams cukup membayar : 

I. Penf,embalian modal pinjaman berikut bunganya, 

2. Pajak perseroan, 

3. Penyusutan (depresiasi) gedung dan peralatan, 

4. Biaya operasional gedung (pemeliharaan gedung, Iistrik, telpon,dll) 

3.4 Perhitungan sewa 

Perhitur gan sewa merupakan perhitungan harga minimum, dimana factor 

lai seperti letak bangunan dan sebagainya tidak diperhutungkan. Nilai sewa 
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minimum diperc leh jaka pendapatan gedung sarna dengan pengeluaran. Bila nilai 

sewa minimum yang didapat lebih rendah daripada pasaran nilai sewa padasuatu 

waktll ,maka proyek sangat layak, dalam arti mudah dipasarkan dan menarik bagi 

investor. Scbalimya bila scwa minimum yang didapat dari pt:rhitungan lebih 

tinggi dari pasaran nilai sewa, makan dapat diadakan perhitungan ulang dengan 

perubahan - perubahan / penekanan, antara lain: 

].	 Investasi total (kualitas bahan dan system struktur ditinjau 

kembali) 

2.	 Jangka waktu pembayaran kt:mbali modal pinjaman dan modal 

~ enduri diperpanjang 

3.	 tingkat bunga dirundingkan kembali untuk diturunkan 

4.	 Jangka waktu konstruksi diperpendek denganjalan merubah.bahan 

~truktur dan teknologi pelaksanan . 

3.5 Pengelua.ran 

Pengeluman gedung yang dihitung sebagai biaya atau pengeluaran proyek 

adalah hanya bi;Iya ataa oIlkos-oIlgkos yang aka" dikcluarkan di masa yang akafl 

datang untuk memperoleh penghasilan - penghasilan yang akan datang . 

(pudjosumarto, 1985). 

Pengeluaran untuk suatu bangunan atau gedung komersial adalah : 

a.	 Modll sendiri (investasi) 

b.	 Pengembalian modal pinjaman berikut bunga 

c.	 Pajak perseroan 
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d. Biaya operasi dan pemeliharaan gedung 

e. Penyusutan gedung. 

3.5.1 Modal sl~ndiri 

Setiap pmanaman modal/investor yang memiliki modal sendiri pasti 

mengharapkan modalnya kembali berikut keuntungan yang persentasenya lebih 

tinggi dari tingkat binga di pasaran uang dan modal dalam kurun waktu yang 

secepat mungkin, sebab seperti yang telah diketahui bahwa setiap investasi 

mengandung resiko. Pada kenyataannya untuk bangunan atau gedung komersial 

jarang sekali hal1ya untuk satu pihak saja yang menanamkan modal dan dianggap 

modal sendiri. 

3.5.2 Pengem balian modal pinjaman serta bunganya 

Bila selama masa konstruksi tadak dilakukan pembayaran pokok maupun 

bunga, maka periode tersebut disebut masa tenggang, tetapi pengembalian modal 

pinjaman merniliki masa tenggang waktu teltentu. Besarnya modal pinjaman yang 

harus dikembalikan iaiah pcrkcmballgan nilai pinjaman akibat pembebanan bunga 

sejak modal piJ1jarnan Itl! clipakal selama masa tcnggang waktu (waktu 

pelaksanan). (Kodoatie, 1994). 

Pada penelitian ini perhitungan pengembalian modal pinjaman 

menggunakan metode pengembalian hutang dengan eara melakukan cieilan , baik 

cieilan bunga maupun eieilan pokok pinjaman. 
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3.5.3 Pajak pHseroan 

Besarnya pajak perseroan tergantung peraturan suatu Negara pada suatu 

waktu. Dalam anal isis proyek, pajak persereoan diperhitungkan sebesar 30 % dari 

laba yang yang kena pajak. Poerbo (1993) menyebutkan bahwa laba yang terkena 

pajak adalah pendapatan kotor dikurangi dengan penyu5utan, dikurangi dengan 

biaya operasional dan pemeliharaan gedung, dikurangi ladi dengan buna. 

Berdasarkan buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Hadan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik 

Indonesia, Pajak panghasilan menurut undang - undang PPh Pasal 17 ayat 1 tahun 

1999 yang dikutip dari Muqodim (2000) adalah sebagai berikut : 

~ Penghasilan sampai Rp.25 juta, dikenakan pajak sebesarlO % 

~ Penghasilan antara Rp.25 juta sampai dengan Rp.50 juta, dik;enakan 

pajak sebesar 15 % 

~ Penghasilan diatas Rp 50 juta, dikenakan pajak scbesar 30 % 

3.5.4 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung 

Biaya opelsiolial dan pemeliharaaft gcduftg merupakan biaya yang hams 

dikeluarkan secara rutin dalam setiap tahunnya selama umur ekonomis proyek. 

Biaya operasi dan pemeliharaan gedung menurut Poerbo (1993) meliputi : 

1. Biaya operasi dan pemeliharaan gedung 

2. Biaya listrik, telpon dan AC 

3. Fajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

4. Asuransi gedung dan peralatan 



20 

5. Biaya personi1 dari badan pengelola gedung 

Dalam pl'Oyek perkantoran, Sumber biaya untuk pembayaran biaya operasi 

dan pemeliharaan gedung ini adalah " service charge" yang besarnya antara 20

30% dari sewa dasar. Untuk proyekjlat condominium besarnya sekitar 5% dari 

sewa. 

3.5.5 Penyusutan Gedung (depresiasi) 

Setiap alat untuk mencapai tujuan tertentu harus diganti agar proses 

mencapai tujuan tidak tcrhambat akibat ketidakbergunaan alat, supaya saat alat 

tidak berguna lagi sudah disiapkan alat baru sebagai penggantinya. Selama suatu 

alat dipakai harbs dianggap nilainya berkurang/menyusut dan dibutuhkan suatu 

biaya untuk menutupnya, yaitu biaya penyusutan. Penyusutan tidak selamanya 

tergantung kepaJa Ul11ur daya gllna sllatu alat/barang. Penyusutan bisa juga terjadi 

karena perubahan jaman :dtau perubahan kaedaan pasar. Nilai suatu alat lain 

dengan teknolo[:;i ham yang [ebih ekonomis dibandingkan alat lama akan 

menyebabkan terjadinya penyusutan tanpa diproses lewat waktu (Waldiyono dkk, 

mo). 

Dalam anal isis ini, digunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini 

adalah metode penyusutan yang paling sederhana dalam penerapannya dan paling

luas dalam penggunaannya. Biaya penyusutan tahunannya adalah konstan 

(Waldiyono dkk, 1986) maka dapat dinyatakan daJam rumus : 

D = P--L 
n 

~; =[) - L 
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3.9 Resiko Lingkungan 

Pengeloban lingkungan adalah upaya sadar manusia untuk merekayasa 

hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan dengan tujuan untuk 

mencapai kesehltan masyarakat dan kesehatan lingkungan disamping membuat 

perangkat Undang Undang Lingkungan Hidup (UU No 23 / 1997). 

3.9.1 Pengelolaan Sungai 

Pengelolaan sungai yang dimaksudkan di sini adalah segala usaha yang 

dilaksanakan untuk memanfaatkan potensi sungai, memelihara fungsi slmgai dan 

mencegah terjadinya bencana yang dapat ditimbulkan oleh sungai. 

Dengau demikian pengelolaan sungai luas sekali dan diantaranya dapat 

disebutkan : 

1.	 Pengoperasian bangunan-bangunan di tepi sungai. 

2.	 Pengendalian administratif seperti pembatasan atau pelarangan atas' 

kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak negatifterhadap fungsi 

sungai. 

3.	 Pembeti.lIl izin atas pellienfaatan daelah balltaran sungai 

4.	 Pemberian izin atas pemanfaatan air sungai 

Dalam melaksanakan pengelo1aan sungai, langkah-Iangkah yang tepat 

perIu dilaksanakan sehingga dapat dicapaifungsi dan manfaat sungai sebagai 

milik umum, rnenjamin kesejahteraan umum, pelestarian dan pengembangan 

lahan serta mc~mberikan rasa aman kepada masyarakat (Sastrodarsono dan 

Tomonaga, 1985) 
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3.9.2 Cara Perhitungan Kebutuhan Air Rata-rata 

Langkah pertama dalam proses perhitungan kebutuhan air harian rata-rata 

adalah menyusun atau menyajikan data hasil observasi ke dalam tabel agar dapat 

mudah dipahami. Semua data diperoleh dari hasil observasi berisi tentang jumlah 

anggota keluarga dan jumlah pemakai air setiap harinya menjadi dasar untuk 

mengetahui besamya kebutuhan air masing-masing individu dari keluarga yang 

bersangkutan.Menurut Soufyan M. Noerbambang (2000), untuk jenis gedung rumah 

susun atau asrama pemakaian air rata-rata per orang setiap hari yaitu 120 liter dengan 

jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari selama 8 jam. Rincian pemakaian air 

menurut penggunaannya scbagai berikut: 

Tabt:l.3.9 Pcmakaian air mcnurut penggunaanya :. 

~ Penggunaan Liter/Orang/Hari
IDaQur jv1inum,Masak,Cuci 20 

Kakus Kloset, Peturasan 15 
Pembersihan Bak cuci pel 15 
Kamai"mandi Bak mandi 40 

'CUCf'pakaian Cuci pakaian 20 
Lain-·lain 10 
Jumlclh 120 

'---------

Sumber: Buku Plambing, Soufyan M.Noerbambang (2000) 

Menurut Olaan Sitorlls (1997) perhitllngan menggunakan rum us : 

~Hulclll = Jxkh.x30 (10) 

vr = Volume Total 

J = Jumlah Panghuni 

kh = Kebutllhan Harian Rata Rata 


