
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Subjek Dan Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Rumah Susun 

Sederhana Milik (Rusunami) di bantaran Kali Code Yogyakarta. Sedangkan 

subjek dari penelitian ini adalah kelayakan finansial Pembangunan Rumah Susun 

Sederhana Milik (Rusunami) dengan menggunakan metode Benefit Cost Ratio 

(BCR) dan Payback Period (PP) membandingkan biaya antara pelat konvensional 

dan flyslab precast. 

 

4.2 Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau keadaan, 

dapat juga diartikan sebagai kumpulan nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu 

objek. Dalam menganalisis data, penulis menggolongkan data tersebut kedalam 

dua jenis yaitu. 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber asli 

(tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa sruvey di lapangan, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegianan dan hasil 

pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan 

cara metode survei dan observasi. Pada penelitian ini, data primer yang 

dibutuhkan adalah biaya operasional dan pemeliharaan serta harga bahan 

bangunan. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 



Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara pengumpulan 

gambar proyek yang mencakup denah proyek dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB). Dengan data sekunder didapatkan jumlah kebutuhan pelat lantai beton 

konvensional yang akan digunakan dan biaya dari kebutuhan pelat lantai rusunami 

tersebut. 

 

4.3 Lokasi Penelitian 

Dibawah ini peta lokasi yang akan direncanakan untuk pembangunan 

Rusunami. 

 

Gambar 4.1 Lokasi rencana dibangunnya Rusunami. 

 

4.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian disusun sebagai kerangka penelitian yang akan 

memberikan kemudahan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian seperti data, dasar teori, metode analisis yang 



didapatkan dari literatur, hasil penelitian yang sudah ada maupun media 

lainnya. Referensi dari penelitian yang sudah ada didapatkan dari jurnal, 

tugas akhir, tesis dan internet yang berkaitan dengan kelayakan investasi 

proyek, pelat konvensional dan flyslab precast. 

2. Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang kelayakan 

investasi proyek Rumah Susun Milik (Rusunami) 

3. Lokasi penelitian. 

Lokasi penelitian pada tesis ini adalah pada proyek pembangunan 

Rusunami di Jl Ireda, kawasan bantaran Kali Code Yogyakarta. 

4. Pengambilan data 

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data sekunder berupa gambar 

desain Rusunami dengan menggunakan gambar desain dari proyek 

Rusunawa Pandanaran Kabupaten Cilacap, RAB, dan harga pelat flyslab 

precast. 

5. Pengolahan data 

a. Analisis Biaya 

1. Menghitung volume pekerjaan pelat lantai dari gambar rencana 

yang ada. 

2. Menghitung biaya pelat konvensional dan flyslab precast. 

3. Menghitung perbandingan biaya perencanaan pelat konvensional 

dan flyslab precast. 

4. Menghitung kelayakan investasi menggunakan Benefit Cost Ratio, 

Payback Period dan Net Present Value dengan skenario rusun 

sistem jual. 

b. Analisis Cashflow 

1. Cash In 

Pendapatan dalam pembangunan Rusunami berdasarkan hasil 

penjualan unit hunian secara keseluruhan dengan asumsi harga jual 

naik 7,25% pertahun dan pendapatan lain-lain yang berupa iuran 



penghuni rusun setiap bulan dengan asumsi harga naik 10% 

pertahun. 

2. Cash Out 

Pengeluaran dalam pembangunan Rusunami ini meliputi biaya 

pembangunan proyek Rusunami, biaya operasional penjualan, 

biaya operasional dan pemeliharaan gedung, serta pajak yang 

terdiri dari PPh dan PBB. 

6. Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan finansial menggunakan dua metode yaitu. 

a. Metode Benefit Cost Ratio 

Pada pembangunan Rusunami membawa benefit atau manfaat bagi 

pemerintah seperti. 

1. Hasil Penjualan. 

2. Pendapatan lain-lain yang berupa iuran penghuni Rusunami setiap 

bulan. 

3. Penghematan biaya tanggap darurat apabila terjadi bencana lahar 

dingin dan biaya rekonstruksi bangunan. 

Dan cost dari pembangunan Rusunami ini adalah biaya pembangunan 

Rusunami dan subsidi yang diberikan pemerintah yaitu sebesar 7,5%. 

b. Metode Payback Period 

Menghitung payback period untuk mengetahui pada tahun ke berapa 

modal telah kembali dengan umur rencana Rusunami 50 tahun. 

c. Metode Net Present Value 

Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui apakah proyek pembangunan 

Rusunami ini layak atau tidak untuk dibangun.  

7. Pembahasan penelitian 

Menjelaskan secara detail untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya. 

8. Kesimpulan dan saran 

Pada kesimpulan dan saran dirangkum hasil pembahasan yang telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya serta dapat dijadikan acuan pengambilan 



keputusan untuk pihak terkait (pemerintah) dalam menyikapi adanya 

pembangunan Rusunami ini ditinjau dari aspek finansial. 

4.5 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk pendekatan teoritis dari data yang telah 

dikumpulkan sebagai berikut. 

1. Menghitung besarnya biaya investasi yang dikeleuarkan untuk 

pembangunan Rusunami yang tertuang dalam Rencana Anggaran 

Biaya (RAB). 

2. Menghitung perbedaan lamanya waktu pengerjaan pelat konvensional 

dengan flyslab precast. 

3. Menghitung biaya operasional penjualan rusun. 

4. Menghitung biaya operasional rusun dengan asumsi kenaikan biaya 

10% tiap tahun. 

5. Menghitung biaya perawatan rusun asumsi kenaikan biaya 10% tiap 

tahun. 

6. Menghitung besarnya pendapatan dari hasil penjualan dengan asumsi 

harga naik 9% pertahun, subsidi dari pemerintah sebesar 7,5% dan 

uang muka 5% dan pendapatan lain-lain. 

7. Menghitung besarnya pengeluaran rusun. 

8. Analisis cash flow 

9. Analisis kelayakan finansial dengan metode Benefit Cost Ratio (BCR), 

Net Present Value (NPV) dan Payback Period (PP).  

4.6 Bagan Alir (Flow Chart) 

Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dilihat dalam bentuk bagan seperti pada gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah: 

1. Berapakah perbandingan biaya konstruksi menggunakan pelat 

konvensional dengan flyslab precast?  

2. Berapa lamakah perbedaan waktu pelaksanaan konstruksi 

menggunakan pelat konvensional dengan flyslab precast? 

3. Apakah pembangunan Rusunami Kali Code dinyatakan layak jika 

ditinjau dari aspek finansial? 

Data Pelat Konvensional: 

1. Gambar rencana proyek 

Rusunami. 

2. RAB proyek Rusunami. 

 

 

Analisis Biaya Pelat Konvensional 

dan Flyslab Precast 

Perhitungan Cashflow 

andingkan 

dengan suku 

Tujuan Penelitian: 

1. Mengetahui perbandingan biaya konstruksi dengan menggunakan pelat 

konvensional dan flyslab precast. 

2. Mengetahui perbedaan lama waktu pelaksanaan konstruksi 

menggunakan pelat konvensional dengan flyslab precast. 

3. Mengetahui kelayakan finansial pembangunan Rusunami Kali Code. 

Pengumpulan Data 

Data Flyslab Precast: 

1. Gambar rencana proyek 

Rusunami. 

2. Brosur spesifikasi dan price 

list dari produsen. 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian 

 

 

Analisis Kelayakan Investasi Proyek menggunakan 

Metode Benefit Cost Ratio, Net Present Value dan 

Payback Period. 
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