
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan mengenai RAB 

pelat lantai dan kelayakan investasi proyek didapatkan hasil sebagai berikut. 

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek Rusunami dengan 

menggunakan pelat lantai konvensional (alternatif pertama) sebesar Rp 

17.863.446.016,45 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek 

Rusunami dengan menggunakan pelat lantai flyslab (alternatif kedua) 

sebesar Rp 17.529.307.840,74. Dari hasil tersebut terdapat selisih sebesar 

12,77%, lebih menguntungkan menggunakan pelat lantai flyslab. Selain 

lebih menghemat biaya dan waktu pelaksanaan proyek, pelat lantai flyslab 

juga memliki banyak kelebihan yang bermanfaat untuk pembangunan 

gedung bertingkat tinggi. 

2. Durasi pekerjaan dengan menggunakan pelat konvensional (alternatif 

pertama) selama 160 hari sedangkan dengan menggunakan pelat lantai 

flyslab (alternatif kedua) membutuhkan waktu selama 110 hari. Dari hasil 

tersebut terdapat selisih lamanya waktu pekerjaan selama 50 hari, 

pekerjaan pelat lantai lebih cepat menggunakan pelat lantai flyslab.  

3. Dari kedua alternatif skenario yang digunakan pada perhitungan analisis 

kelayakan pada proyek Rusunami, alternatif kedua memiliki nilai 

kelayakan yang paling baik sehingga memberikan keuntungan yang besar 

dan tingkat pengembalian modal yang paling cepat untuk keseluruhan 

tingkat hunian dibandingkan dengan alternatif pertama. Hasil perhitungan 

alternatif kedua didapatkan nilai NPV positif, NPV > 0 yaitu Rp 

62,748,329,420.08 dengan tingkat pengembalian modal selama 4 tahun 

serta BCR > 1. 

 

 

 



1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian lebih lanjut secara 

keseluruhan dari segi teknis, sosial, budaya, lingkungan, dan hal lainnya 

bukan hanya dari segi kelayakan finansialnya agar Rusunami memiliki 

manfaat jangka panjang. 

2. Perlunya penelitian lebih lanjut dari sisi teknik baik dari sisi lingkungan, 

hidrologi dan sanitasi karena Rusunami ini dibangun di bantaran Sungai 

Kali Code. 

3. Hasil analisis kelayakan investasi pada tugas akhir ini dapat dijadikan 

pertimbangnan untuk berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


