
BABVI 

PEMBAHASAN 

6.1 Umum 

Suatu proyek yang diperoleh dari hasil modal investasi, mempunyai nilai 

ekonomis dan manfilat yang baru dapat dinikmati setelah beberapa tahun proyek 

tersebut berjalan atau dengan kata lain apabila proyek tersebut menghasilkan 

keuntungan . Dengan menggunakan metode Return OfInvesment (ROI), Break Even 

Point (BEP) dan Ber,ejit Cost Ratio (BCR), dalam mengevaluasi suatu proyek maka 

diharapkan dapat dih indari kesalahan - kesalahan dalam melakukan investasi modal, 

sehingga proyek tersebut,nantimya memperoleh keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dan setelah dilakukan pembahasan analisis 

ekonomi teknik dan lingkungan maka akan dibahas sebagai berikut : 

6.2 Pembahasan HasH Perhitun~an Dengan Subsidi Pemerintah : I
I 

l.Hasil perhitungar. Return of Invesment (ROJ) yang dapat dilihat dari tabel 5.3.12
 

investasi rata-rata sebesar Rp.51.341.274.348,00 dan cash flow setelah pajak
 

sebesar -Rp.3.343.490,96 maka diperoleh ROJ sebesar -0,0065 ,dimana hasil
 

tersebut lebih kecil dari satu. Maka, dengan demikian dapat dikatakan bahwa
 

pemerintah tidak mengalami pengembalian investasi dan pemerintah mengalami
 

kerugian.
 

2. Basil perhitungan Bene}it Cost Ratio (BCR) yang dapat dilihat dari tabel 5.3.11 

BenefitCost Rati?, total NPY pendapatan sebesar Rp.2.213.569.490,77 dan total 

152 



153 

NPV pengeluanm sebesar Rp.5.437.186.822,33 maka diperoleh nilai BCR sebesar 

0,41 .Karena nilai BCR < 1 , maka dapat dikatakan Proyek Rusunawa tidak . 

menguntungkan dari sisi ekonomis.Sebab harga sewa kamar masih terlalu rendah 

dan dari analisis hitungan BCR hingga tahun ke 30 tidak mencapai nilai 1 (satu) 

3.Dari hasil perhitungan Break Even Point (BEP) tidak dicapai titik impas 

(keseimbangan). BEP tidak tercapai karena dipengaruhi oleh pendapatan yang 

lebih kecil daripada pengeluaran. Jadi , dari anal isis ini dengan menggunakan 

metode BEP didapat bahwa investasi ini tidaklah menguntungkan . Karena tidak 

diperoleh titik impas selama unur ekonomis bangunan (30 tahun) . 

6.3 Pembahasan Hasil Perhitungan Dengan Pinjaman Bank (bunga 13%) 

I.Untuk memepercoleh harga yang optimum agar nilai BCR = I dan BEP tercapai di 

dalam umur ekollomis proyek (30 tahun) dilakukan dengan menggunakan vareasi 

harga sewa kama.r dengan metode trial and error dengan modal sendiri sebesar 60 

% dari investasilwal yaitu sebesar Rp.2.053.650.946,00 dan pinjaman bank 40% 

dari investasi:lwal yaitu sebesar Rp. 1.360.100.360,00 dengan periode 

pengembalian selama 10 tahun dan tingkat hunian 95% , secara lengkap 

dipresentasikan dalam tabel 6.1 berikut ini : 

I 

Tabel 6.1 Harga Sewa Kamar Dengan Trial And Error 

Lantai 

Lantai 2 
Lantai 3 
Lantai 4 

I Harga Sewa Trial I Harga Sewa Trial 2 Harga Sewa Trial 3 
, (Rp) (Rp) (Rp) 

300.000,00 350.000,00 360.000,00 
~b.ooo.oO 340.000,00 350.000,00 

280.000,00 330.000,00 340.000,00 
Sumber : Anali~ is Data 2005 

2.Untuk trial I didapat hasil perhitungan Return of Invesment (ROJ) sebesar 

34,57% dimana hasil tersebut lebih besar dari satu.Sehingga proyek Rusunawa 

sangat menguntungkan bagi para investor.Untuk trial 2 didapat hasil perhitungan 
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Return of lnvesment (ROJ) sebesar 43,83 % dimana hasil tersebut lebih besar 

dari satu. Sehing:sa proyek Rusunawa sangat menguntungkan bagi para investor.. 

Untuk trial 3 dijapat hasil perhitungan Return of Invesment (ROI) sebesar 

45,68% dimana. hasil tersebut lebih besar dari satu. Sehingga proyek Rusunawa 

sangat menguntullgkan bagi para investor. 

3. Untuk trial 1 ha:;il perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) didapat sebesar 0,9019 

karena nilai BCR < 1 maka proyek Rusunawa tersebut kurang menguntungkan 

dari sisi ekonomis. Untuk trial 2 hasH perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) 

didapat sebesar 0..99 karena nilai BCR masih lebih kecil I maka proyek Rusunawa 

tersebut juga kurang menguntungkan dari sisi ekonomis. Sedangkan untuk trial 3 

hasil perhitungan Benefit Cost Ratio (BCR) didapat sebesar 1,007 karena nilai 

BCR > 1 maka proyek Rusunawa tersebut menguntungkan dari sisi ekonomis. 

Dengan demikian harga sewa optimum yang di pakai adalah harga sewa trial ke 3. 

4. Untuk trial 1 hasH perhitungan Break Even Point (BEP)tahun didapat angka 14tahun, 

10hari, sedangkan nilai Break Even Point (BEP)Rp didapat sebesar 

Rp.lO.158.996.840,OO dari analisis dengan metode BEP, proyek Rusunawa ini 

menguntungkan ')agi investor, karena BEP tercapai dibawah umur ekonomis 

proyek (30 tahun). Untuk trial 2 hasH perhitungan Break Even Point (BEP)tahun 

didapat angka 1:~tahun, 4bulan, 26hari, sedangkan nilai Break Even Point (BEP)Rp 

didapat sebesar Rp.8.446.459.664,00 dari anal isis dengan metode BEP, proyek 

Rusunawa ini menguntungkan bagi investor, karena BEP tercapai dibawah umur 

ekonomis proyek (30 tahun) . Untuk trial 3 hasil perhitungan Break Even Point 

(BEP)tahun didapat angka 12tahun, hUlan, 18hari, sedangkan nilai Break Even Point 

(BEP)Rp didapat ~;ebesar Rp.8.953.347.8l2,00 dari anal isis dengan metode BEP, 
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proyek Rusunawa ini menguntungkan bagi investor, karena BEP tercapai dibawah
 

umur ekonomis proyek (30 tahun).
 

Karena itu ,dapat dikatakan bahwa ;
 

a. BEP tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya modal investasi. Tapi juga 

oleh pendapatan, pengeluaran biaya operasional dan pemeliharaan gedung 

,pajak sertajumlah kamar yang disewakan. 

b. Makin	 be~;ar pendapatan setelah pajak ,menyebabkan pendapatan bersih 

semakin be~;ar dan scmakin cepat BEP tercapai 

c. Makin kecil pajak yang dikenakan, akan mempercepat tercapainya BEP. 

Jadi, dari analisis dengan menggunakan metode BEP didapat bahwajika investasi 

ini dilakukan , perhitungannya cukuplah menguntungkan . Karena diperoleh titik 

impas kurang dari w;ia ckonomis bangunan (30 tahun) dan niJai dalam rupiah tidak 

negatif 

«0) . 

Hasil perhitungan dengan pinjaman bank dapat dipresentasikan pada tabel 6.2 berikut 

ini: 

Tabcl 6.2 Hasil Hitungan Trial And Error 

'T'r:,,1 ROI ORO. BEPRupiah RrR l{ 

_( '}o) (KPJ 

Trial 10.158.996.840,00 0,9019 
Belum

34,57 14Th 10Hr OptimumI 
Trial 12Th 4B1 0,9908 

Belum
4333 8.446.459.664,00 

Optimum2 26Hr 
Trial 45,68 12Th IBI 8.953.347.812,00 1,0079 Optimum

3 1811r 
Sumber : Analisis Data 2005 

Pada hasil hitlJngan trial ketiga dicoba dilakukan vareasi tingkat hunian ,yakni 

tingkat hunian 85% dan tingkat hun ian 75%.secara lengkap dapat dipresentasikan 

pada tabel 6.3 berikut ini : 
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Tate! 6.3 Hasil Hitungan Dengan Vareasi Tingkat Hunian 

Tingkat i ROI BEPRupiah Keterangan
Hunian BEPTahun BCR 

% <%) (Rp) lnvestasi 

85 38,72 13Th 2Bl28Hr 9.019.589.635,00 0,9412 
Belum 

~-;1,77 
optimum 

14Th 781 13Hr 8.629.852.814,00 0,8676 
Belum 

optimum 
Sumbcr: Analisis Data 2005 

6.4 Pembahasan HasH Perhitungan Dengau Piujaman Lunak (Bunga 4 %) 

l.Hasil	 perhitungan Return of Invesment (ROI) yang dapat dilihat dari tabel 

investasi rata-ratl sebesar Rp.51.341.274.348,00 dan cash flow setelah pajak
'. 

sebesar Rp.3.797.929.272,16 maka diperoleh ROI sebesar 7,4% ,dimana hasil 

tersebut lebih be~ar dari satu. Maka analisis ini secara ekonomi teknik, investor 

mengalami pengembalian investasi dan mernperoJeh keuntungan. 

2. Hasil perhitungan Bene}it Cost Ratio (BCR) yang dapat dilihat dari tabel Benefit 

Cost Ratio, tota:' NPY pendapatan sebesar Rp.l1.234.669.324,99 dan total NPV 

pengeluaran sebesar Rp.l L 147.734.996,20 maka diperoleh nilai BCR sebesar 

1,007 .Karena nilai BCR > 1 , maka dapat dikatakan Proyek Rusunawa 

menguntungkan dari sisi eKonumis. 

3. Dari	 hasil perhitungan Break Even Point (BEP)tahun didapat angka 21tahun, 6bulan, 

11 hari, sedangkan nilai Break Even Point (BEP)Rp didapat sebesar 

Rp.ll.458.655.490,00 dari analisis dengan metode BEP, proyek Rusunawa ini 

menguntungkan bagi investor, karena BEP tercapai dibawah umur ekonomis 

proyek (30 tahun). 
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6.5 Pembabasan Basil Perbitungan TarifKebutuban Air Baku 

Untuk memenuhi kebutuhan air baku selurnh penghuni selama satu bulan diperlukan 

air baku sebanyak 777.6 m3 
( untuk 3 orang). Untuk kebutuhan air satu kamar adalah 

10.8 m3
• Sedangkan beban yang harns dibayar untuk setiap kamar selama satu bulan 

adalah Rp.12.232,00. 

6.6	 Pembabasan Secara Umum 

Dari hasil kajian secara umum, harga sewa kamar dari masing - masing hasil 

perhitungan dapat dipresentasikan pada tabel 6.6 berikut ini: 

Tabel 6.6 Harga Sewa Kamar Secara Umum 

No Lantai 
Harga Sewa 

Kamar (Subsidi 
Pemerintah) 

Harga Sewa 
Kamar (Pinjaman 

Bank Dengan 
Bunga 13%) 

Harga Sewa 
Kamar( Pinjaman 

Lunak Dengan 
Bunga 4%) 

1 Lantai 2 Rp. 100.000,00 Rp.360.000,00 Rp.185.000,OO 

2 Lantai3 Rp.85.000,OO Rp.350.000,00 Rp.175.000,00 

3 Lantai4 Rp.75.000,00 Rp.340.000,00 Rp.165.000,OO 

Sumber : Analisis Data 2005 


