
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan lIraian uraian sebelumnya dan setelah dilakukan perhitungan 

analisis ekol1omi tekr,ik dan lingkungan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan dari analisis kelayakan investasi bahwa: 

a. Perhitungan Dengan Barga Subsidi Pemerintah didapat bahwa harga sewa 

kamar yang ditetz pkan oleh pemerintah terlalau rendah sehingga dari segi 

perhitungan kelayakan investasi tidak layak 

h. Pehitungan Den&an Pinjaman Bank (bunga 13%) didapat bahwa harga sewa 

kamar yang ditet,pkan dengan harga sewa kamar yang optimum maka investasi 

tcrsebut layak d,lI i segi perhitungan kelayakan investasi . 

c. Pehitungan Dengan Pinjaman Bank (bunga 4%) didauat bahwa harga sewa 

kamur yang ditetLpkan dengall harga sewa kamal' yang optimum maka investasi 

tersebut layak da!'i segi perhitungan kelayakan investasi 

2. Harga Sewa OptilT:um yang didapat dari hasil hitungan adalah sebagai berikut: 

• Lantai 2 Rp.185.000,00 

• Lanlai 3 Rp. I75.000,00 

• Lantai 4 Rp.165.000,00 
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3. Tarif Kebutuhan Air Bersih yang harus dibayar oJeh setiap penghuni kamar setiap 

bulan sebesar Rp.12.232,OO 

7.2 Saran 

Setelah mengambiJ kesimpulan dari anaJisis sebeJumnya, selanjutnya 

diuraikan beberapa saran sebagai berikut. 

• Berdasarkan hasil kelayakan ekonomi teknik Rusunawa Bantaran Sungai Code 

Kota Yogyakarta maka sangat terbuka bagi para investor untuk menanamkan 

modalnya pada proyek Rusunawa dengan harga standar pasar. 

• Perlu optimaJisasi harga agar tercapai nilai	 BEP yang cepat namun harga sewa 

kamar tetap terjangkau, sehingga tetap menguntungkan bagi investor 

• Faktor	 - faktor seperti investasi total, jangka waktu pelunasan kredit, suku 

bunga, segmenlasi pasar, masa konstruksi, serta tekraologi yang diterapkan harus 

diperhatikan dan diperhitungkan sebeJum melakukan investasi. 

• Kajian serta stlldi mengenai analisa dampak lingkungan perlu dilakukan secara 

sungguh sungguh yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pcrencanaan R~sunawa sehingga hasilnya semaksimal mungkin untuk tidak 

mengganggll dosistem sungai. 

• Keterlibatan masyarakat disekitar Rusunawa perlu di	 maksimalkan sehingga 

gejolak sosiaJ yang mungkin timbul dapat minimalkan. 
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