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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umum 

 Pada bab ini ditinjau beberapa penelitian sebelumnya yang ada kaitannya 

atau hampir sama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan sehingga lebih 

terarah, sistematis dan penelitian yang dilakukan tidak bertentangan dengan 

maksud dan tujuan penelitian tersebut. Selain itu, tinjauan pustaka diperlukan 

untuk menghindari duplikasi atau pengulangan penelitian yang sama. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

2.2.1  Analisis Kelayakan Harga Sewa dan Investasi Rusunawa 

 Angga, Sugiyanto, dan Sri (2016) melakukan penelitian tentang Analisis 

Kelayakan Harga Sewa dan Investasi Rusunawa pada Rusunawa Kerkof di 

Kelurahan Purwodiningratan, Jebres, Surakarta ditinjau dari aspek Keuangan. 

Metode penelitian ini menggunakan metode perhitungan Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Revenue Cost Ratio (RCR), Break Event 

Point (BEP), Return On Investmen (ROI), Return On Equity (ROE). 

 Hasil dari penelitian ini adalah besar nilai sewa minimum dengan 

memperhitungkan biaya tanah dan depresiasi sebesar Rp 135.250,06/ m2/ bulan, 

sedangkan tanpa memperhitungkan biaya tanah sebesar Rp 88.765,87/ m2/ bulan, 

dan tanpa memperhitungkan biaya tanah dan depresiasi sebesar Rp 74.092,60/ 

m2/ bulan. Dari penilaian kelayakan investasi yang dilakukan didapatkan hasil 

yaitu NPV positif sesuai yang diharapkan, yaitu sebesar Rp 2.132.266.938,87. 

RCR diperoleh sebesar 1,142 lebih besar dari rasio 1, IRR yang diperoleh adalah 

sebesar 14,284% lebih besar dari suku bunga komersil 12%, BEP diperoleh dalam 

jangka waktu 15 tahun, BEP Okupansi diperoleh 93%, ROI sebelum pajak 

diperoleh 1,004 > 1, ROI setelah pajak diperoleh 1,512 > 1, dan ROE diperoleh 

1,058 > 1. Hasil analisis harga sewa per bulan untuk lantai satu Rp 1.212.506,48, 

lantai dua Rp 884.802,03, lantai tiga Rp 589.868,02, dan lantai empat Rp 

589.868,02. Dibandingkan dengan harga sewa per bulan dari Pemerintah Kota 
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Surakarta untuk lantai satu Rp 100.000,00, lantai dua Rp 75.000,00, lantai tiga Rp 

50.000,00, dan lantai empat Rp 50.000,00. 

2.2.2 Analisa Kelayakan Teknis dan Finansial pada Proyek Apartemen 

Dian Regency Surabaya 

 Roganda dan Rachmawati (2013) melakukan penelitian pada Proyek 

Apartemen Dian Regency Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

proyek pembangunan Apartemen Dian Regency Surabaya dari aspek teknis dan 

finansial. Aspek teknis menganalisa tentang luasan bangunan, mobilisasi material 

dan ketersediaan lahan parkir sesuai dengan persyaratan Pemerintah. Sedangkan 

aspek finansial menganalisa berdasarkan perhitungan Net Present Value dan masa 

pengembalian investasi. 

 Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi teknis, berdasarkan perhitungan 

analisa luasan bangunan dan ketersediaan lahan parkir kendaraan, perencanaan 

pembangunan Apartemen Dian Regency Surabaya telah sesuai dengan syarat 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dari segi finansial, 

harapan pengembalian investasi dengan masa investasi 10 tahun dapat dipenuhi. 

Nilai investasi sebesar Rp. 175.527.087.514 diperoleh dengan pinjaman bank 

sebesar 60% dari modal, dengan bunga 12% pertahun. Proyek Apartemen Dian 

Regency Surabaya mampu menghasilkan NPV sebesar Rp. 4.016.380.123 dan 

IRR sebesar 22.6% dimana MARR sebesar 12%. Dari analisa sensitivitas, dapat 

dilihat investasi Apartemen Dian Regency Surabaya akan menjadi tidak layak dari 

aspek finansial jika tingkat penjualan kurang dari 97,1% dan tingkat bunga diatas 

22,4%. 

2.2.3  Perbandingan Biaya antara Pelat Lantai Konvensional dengan 

Precast 

 Jati (2015) melakukan penelitian tentang perbandingan biaya antara pelat 

lantai konvensional dengan precast pada Proyek Pembangunan Gedung Kuliah 

Fakultas MIPA UII. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencari dan 

membandingkan biaya yang ekonomis dari elemen material yang dikaji. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa pelat lantai yang dibandingkan antara 

konvensional dan precast menunjukkan bahwa pada pelat lantai konvensional 
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nilai total dari lantai 1-4 adalah Rp. 1.477.846.325 sedangkan hasil perhitungan 

pelat lantai menggunakan precast dari lantai 1-4 sebesar Rp. 1.464.100.000. 

Selisih diantaranya keduanya adalah Rp. 13.746.325, harga precast lebih sedikit 

dibandingkan dari konvensional jadi dapat disimpulkan bahwa pelat lantai yang 

menggunakan beton precast pada proyek ini sedikit lebih murah dibandingkan 

pelat konvensional. 

2.2.4  Perhitungan Harga Sewa Dan Sewa-Beli Rumah Susun Sederhana 

serta Daya Beli Masyarakat Berpendapatan Rendah Di DKI Jakarta 

 Santoso (2008) melakukan penelitian tentang perhitungan harga sewa dan 

sewa-beli rumah susun sederhana serta daya beli masyarakat berpendapatan 

rendah di DKI Jakarta. Pembangunan rumah susun sederhana terutama di DKI 

Jakarta pada dasarnya membutuhkan biaya produksi yang besar sehingga 

seharusnya harga sewa ataupun sewa-belinya juga mahal.  

Pada kenyataannya harga sewa maupun sewabeli yang ditetapkan saat ini 

untuk rumah susun sederhana di DKI Jakarta lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan harga yang berlaku menurut mekanisme pasar. Kemampuan daya beli dari 

golongan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) pada dasarnya belum 

diketahui secara jelas apabila harga sewa-beli ataupun sewa di rumah susun 

sederhana tersebut diterapkan menurut mekanisme pasar. Di sisi lain, dengan 

memberlakukan harga sewa ataupun sewa-beli yang ditetapkan saat ini juga 

belum diketahui keefektifan program pembangunan rumah susun dalam 

mendapatkan target penghuni dari golongan MBR. 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini akan dijelaskan ke 

dalam tiga bagian yaitu metode analisis studi, metode pengambilan sampel, dan 

metode pengambilan data. Metode analisis studi ini tergolong ke dalam metode 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis dari sisi supply dan demand 

Hasil analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa besarnya biaya 

produksi pembangunan rumah susun Karet Tengsin adalah sekitar Rp. 

30,581,153,102.26. Adapun biaya pengelolaan yang terdiri dari biaya operasional 

dan pemeliharaan yang dikeluarkan pengelola setiap bulan adalah sebesar Rp. 

5,040,986 atau setara dengan Rp. 60,491,838 per tahun. Dengan biaya produksi 
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dan pengelolaan tersebut maka harga sewa-beli per unit rumah susun Karet 

Tengsin berdasarkan hasil perhitungan sebesar Rp.239.000.000 dan surcharge 

hasil perhitungan sebesar Rp. 48,650 per bulan. Dengan harga sewa-beli dan 

surcharge hasil perhitungan tersebut maka perkiraan golongan pendapatan 

masyarakat yang mampu menempati rumah susun tersebut adalah golongan 

pendapatan sekitar Rp. 16,327,100 (tergolong dalam range pendapatan tinggi). 

Melalui harga sewa-beli tertinggi (Rp.12.100.000) dan surcharge 

(Rp.20.000/bulan) yang ditetapkan untuk rumah susun Karet Tengsin saat ini 

maka estimasi golongan pendapatan yang seharusnya mampu untuk tinggal di 

rumah susun adalah golongan pendapatan sekitar Rp. 844,812 (pendapatan 

rendah). Akan tetapi, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas (50%) penghuni 

rumah susun saat ini adalah golongan pendapatan menengah bawah 

(Rp.1.700.000- Rp.3.700.000). Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa 

sekitar 63,2% penghuni berstatus pemilik rumah susun sedangkan sisanya 

(36,8%) berstatus bukan pemilik (pengontrak/penyewa dan penumpang). Di 

samping itu, diketahui bahwa penghuni rumah susun Karet Tengsin sebesar 71,1% 

tidak memiliki hunian lain. 

2.2.5  Analisis Metode Pelaksanaan Plat Precast Dengan Plat Konvensional 

Ditinjau Dari Waktu Dan Biaya 

 Najoan, Tjakra, dan Pratatis (2016) melakukan penelitian tentang analisis 

metode pelaksanaan plat precast dengan plat konvensional ditinjau dari waktu dan 

biaya  pada markas komando daerah militer di Manado. Tujuan dari penelitian ini 

adalah membandingkan metode pelaksanaan pengembangan antara penggunaan 

sistem beton konvensional, menganalisa biaya yang diperlukan pada kedua 

mwtode tersebut dengan perhitungan RAB, dan menganalisa pengaruh waktu 

pelaksanaan antara sistem konvensional dan precast terhadap biaya dengan kurva 

S dari kedua metode tersebut. 

 Hasil dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode precast 

membutuhkan waktu pelaksanaan selama 198 hari dengan Total biaya 

langsungnya adalah Rp 30,352,740,000,00, sedang untuk metode konvensional 

membutuhkan waktu pelaksanaan selama 226 hari dengan total biaya langsung Rp 
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30,230,145,000,00. Perbandingan biaya adalah Rp 122,595,000,00 sedang 

perbandingan waktu adalah 28 hari. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

menggunakan sistem precast membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan 

sistem konvensional akan tetapi dengan waktu pengerjaan yang lebih singkat. 

Semakin besar volume pekerjaan dengan menggunakan sistem precast, semakin 

murah pula harganya dibandingkan dengan metode konvensional dan waktu 

pelaksanaannya juga lebih cepat, apalagi dengan menggunakan sistem Precast cast 

in situ. 

2.3 Perbedaan Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, hampir semua 

menggunakan menggunakan sistem sewa untuk rumah susun yang diperuntukkan 

untuk masyarakat. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 

terdahulu adalah objek rumah susun yang akan di pasarkan menggunakan sistem 

jual, lokasi dan waktu penelitian pun berbeda. Metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah Benefit Cost Ratio (BCR) dan Payback Period (PP). 

Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung optimalisasi besar harga 

jual yang akan memberikan keuntungan atau kelayakan pembangunan Rusunami 

Kali Code Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
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Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

Peneliti Tahun Judul Hasil 

Dimas Angga P, 

Sugiyarto, Fajar 

Sri H. 

2016 Analisis Kelayakan 

Harga Sewa dan 

Investasi Rusunawa 

(Studi Kasus Pada 

Rusunawa Kerkof di 

Kelurahan 

Purwodiningratan, 

Jebres, Surakarta 

Besar nilai sewa minimum dengan memperhitungkan biaya tanah dan 

depresiasi sebesar Rp 135.250,06/ m2/ bulan, sedangkan tanpa 

memperhitungkan biaya tanah sebesar Rp 88.765,87/ m2/ bulan, dan tanpa 

memperhitungkan biaya tanah dan depresiasi sebesar Rp 74.092,60/ m2/ 

bulan. Dari penilaian kelayakan investasi yang dilakukan didapatkan hasil 

yaitu NPV positif sesuai yang diharapkan, yaitu sebesar Rp 

2.132.266.938,87. RCR diperoleh sebesar 1,142 lebih besar dari rasio 1, 

IRR yang diperoleh adalah sebesar 14,284% lebih besar dari suku bunga 

komersil 12%, BEP diperoleh dalam jangka waktu 15 tahun, BEP Okupansi 

diperoleh 93%, ROI sebelum pajak diperoleh 1,004 > 1, ROI setelah pajak 

diperoleh 1,512 > 1, dan ROE diperoleh 1,058 > 1. Hasil analisis harga 

sewa per bulan untuk lantai satu Rp 1.212.506,48, lantai dua Rp 

884.802,03, lantai tiga Rp 589.868,02, dan lantai empat Rp 589.868,02. 

Dibandingkan dengan harga sewa per bulan dari Pemerintah Kota Surakarta 

untuk lantai satu Rp 100.000,00, lantai dua Rp 75.000,00, lantai tiga Rp 

50.000,00, dan lantai empat Rp 50.000,00. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

Peneliti Tahun Judul Hasil 

Leonardo Andos 

Roganda dan 

Farida 

Rachmawati 

2013 Analisa Kelayakan 

Teknis dan Finansial 

pada Proyek Apartemen 

Dian Regency Surabaya 

Dari segi teknis, berdasarkan perhitungan analisa luasan bangunan dan 

ketersediaan lahan parkir kendaraan, perencanaan pembangunan Apartemen 

Dian Regency Surabaya telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan dari segi finansial, harapan 

pengembalian investasi dengan masa investasi 10 tahun dapat dipenuhi. 

Nilai investasi sebesar Rp. 175.527.087.514 diperoleh dengan pinjaman 

bank sebesar 60% dari modal, dengan bunga 12% pertahun. Proyek 

Apartemen Dian Regency Surabaya mampu menghasilkan NPV sebesar Rp. 

4.016.380.123 dan IRR sebesar 22.6% dimana MARR sebesar 12%. Dari 

analisa sensitivitas, dapat dilihat investasi Apartemen Dian Regency 

Surabaya akan menjadi tidak layak dari aspek finansial jika tingkat 

penjualan kurang dari 97,1% dan tingkat bunga diatas 22,4%. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

Peneliti Tahun Judul Hasil 

Bayu Sabdo Jati 2015 Perbandingan Biaya 

antara Pelat Lantai 

Konvensional dengan 

Precast (Studi Kasus 

Proyek Pembangunan 

Gedung Kuliah Fakultas 

MIPA UII) 

Pelat lantai yang dibandingkan antara konvensional dan precast 

menunjukkan bahwa pada pelat lantai konvensional nilai total dari lantai 1-

4 adalah Rp. 1.477.846.325 sedangkan hasil perhitungan pelat lantai 

menggunakan precast dari lantai 1-4 sebesar Rp. 1.464.100.000. Selisih 

diantaranya keduanya adalah Rp. 13.746.325, harga precast lebih sedikit 

dibandingkan dari konvensional jadi dapat disimpulkan bahwa pelat lantai 

yang menggunakan beton precast pada proyek ini sedikit lebih murah 

dibandingkan pelat konvensional. 

Soly Iman 

Santoso 

2008 Perhitungan Harga Sewa 

Dan Sewa-Beli Rumah 

Susun Sederhana serta 

Daya Beli Masyarakat 

Berpendapatan Rendah 

Di Dki Jakarta 

Besarnya biaya produksi pembangunan rumah susun Karet Tengsin adalah 

sekitar Rp. 30,581,153,102.26. Adapun biaya pengelolaan yang terdiri dari 

biaya operasional dan pemeliharaan yang dikeluarkan pengelola setiap 

bulan adalah sebesar Rp. 5,040,986 atau setara dengan Rp. 60,491,838 per 

tahun. Dengan biaya produksi dan pengelolaan tersebut maka harga sewa-

beli per unit rumah susun Karet Tengsin berdasarkan hasil perhitungan 

sebesar Rp.239.000.000 dan surcharge hasil perhitungan sebesar Rp. 48,650 

per bulan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

Peneliti Tahun Judul Hasil 

Candy Happy 

Najoan, Jermias 

Tjakra, Pingkan A. 

K. Pratasis 

 

2016 Analisis Metode 

Pelaksanaan Plat Precast 

Dengan Plat 

Konvensional Ditinjau 

Dari Waktu Dan Biaya 

(Studi Kasus Markas 

Komando Daerah Militer 

Manado) 

menggunakan metode precast membutuhkan waktu pelaksanaan selama 198 

hari dengan Total biaya langsungnya adalah Rp 30,352,740,000,00, sedang 

untuk metode konvensional membutuhkan waktu pelaksanaan selama 226 

hari dengan total biaya langsung Rp 30,230,145,000,00. Perbandingan 

biaya adalah Rp 122,595,000,00 sedang perbandingan waktu adalah 28 hari. 

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menggunakan sistem precast 

membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan sistem konvensional 

akan tetapi dengan waktu pengerjaan yang lebih singkat. Semakin besar 

volume pekerjaan dengan menggunakan sistem precast, semakin murah 

pula harganya dibandingkan dengan metode konvensional dan waktu 

pelaksanaannya juga lebih cepat, apalagi dengan menggunakan sistem 

Precast cast in situ. 

 

 


