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Abstrak: Harga tanah yang tinggi membuat kebutuhan rumah menjadi sulit dijangkau 

masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah sehingga masyarakat menduduki lahan-

lahan secara ilegal seperti di sepanjang jalur kereta api, tebing tinggi, pinggiran sungai dan 

lahan – lahan terlantar lainnya yang mengakibatkan terbentuknya kawasan pemukiman kumuh 

seperti di bantaran sungai KaliCode Yogyakarta. Faktor tersebut yang menyebabkan timbulnya 

alternatif solusi dalam pembangunan Rumah Susun Milik (Rusunami). Namun, pembangunan 

gedung bertingkat seperti Rusunami selalu menghabiskan dana yang tidak sedikit karena 

mahalnya biaya konstruksi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam dunia 

konstruksi, memungkinkan pengelola proyek untuk memilih salah satu metode konstruksi tertentu 

salah satunya mengganti penggunaan beton konvensional menjadi precast salah satunya flyslab 

precast. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui perbandingan biaya dan waktu konstruksi 

dengan menggunakan pelat konvensional dan flyslab precast serta mengetahui kelayakan finansial 

pembangunan Rusunami Kali Code dengan sistem jual. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis kelayakan pada penelitian ini menggunakan metode Benefit Cost Ratio (BCR), Net 

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

Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada proyek Rusunami dengan menggunakan pelat 

lantai konvensional (alternatif pertama) sebesar Rp 17.863.446.016,45 dengan durasi pekerjaan 

160 hari dan RAB pada proyek Rusunami dengan menggunakan pelat lantai flyslab (alternatif 

kedua) sebesar Rp 17.529.307.840,74 dengan durasi pekerjaan 110 hari. Dari hasil tersebut 

terdapat selisih biaya sebesar 12,77% dan waktu pelaksanaan pekerjaan 50 hari, 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. 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. 

 
Kata kunci: Analisis Kelayakan, BCR, NPV, PP, Pelat Konvensional, Flyslab Precast 

 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Harga tanah yang tinggi membuat 

kebutuhan rumah menjadi sulit 

dijangkau masyarakat terutama 

masyarakat berpenghasilan rendah 

sehingga masyarakat menduduki lahan-

lahan secara ilegal seperti di sepanjang 

jalur kereta api, tebing tinggi, pinggiran 

sungai dan lahan – lahan terlantar 

lainnya yang mengakibatkan 

terbentuknya kawasan pemukiman 
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kumuh seperti di bantaran sungai 

KaliCode Yogyakarta. Faktor tersebut 

yang menyebabkan timbulnya alternatif 

solusi dalam pembangunan Rumah 

Susun Milik (Rusunami). Rusunami 

Kali Code bukan merupakan bangunan 

komersil, namun proyek ini perlu dikaji 

secara cermat agar tidak membebani 

pemerintah daerah kota Yogyakarta 

serta mencapai target dan sasaran yang 

diharapkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan tempat tinggal yang 

murah dan layak huni. Untuk menyikapi 

kondisi tersebut maka pemerintah 

daerah perlu menetapkan harga jual 

Rusunami dengan mempertimbangkan 

kemampuan daya beli masyarakat Kali 

Code. 

Namun, pembangunan gedung 

bertingkat seperti Rusunami selalu 

menghabiskan dana yang tidak sedikit 

karena mahalnya biaya konstruksi. 

Dengan adanya kemajuan teknologi 

yang semakin pesat dalam dunia 

konstruksi, memungkinkan pengelola 

proyek untuk memilih salah satu metode 

konstruksi tertentu salah satunya 

mengganti penggunaan beton 

konvensional menjadi precast salah 

satunya flyslab precast. Proyek rumah 

susun yang merupakan proyek 

pemerintah lebih menekankan pada 

benefit (manfaat) yang dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat dan 

diperhitungkan cost  pada biaya 

konstruksi rumah susun. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan 

adanya analisis untuk mengetahui 

apakah rumah susun tersebut layak atau 

tidak terutama dari aspek finansial 

kepada masyarakat bantaran Kali Code. 

Pengkajian analisis kelayakan finanasial 

rumah susun milik Kali Code ini 

menggunakan parameter finansial dasar 

yang umum dipakai yaitu Benefit Cost 

Ratio (BCR), Net Present Value (NPV) 

dan Payback Period (PP). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut. 

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 dengan sistem jual ini 

dinyatakan layak jika ditinjau dari 

aspek finansial? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut. 

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 

dengan sistem jual. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan-

batasan antara lain. 

1. Penelitian ini merupakan studi 

kasus pada rencana pembangunan 

Rumah Susun Milik (Rusunami) di 

Jl Ireda, kawasan Kali Code, 

Yogyakarta dengan sistem jual. 

2. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan finansial 

pembangunan Rumah Susun Milik 

(Rusunami) ditinjau dari kriteria 

investasi Benefit Cost Ratio (BCR), 

Net Present Value (NPV) dan 

Payback Period (PP). 

3. Perhitungan hanya meliputi 

perhitungan perencanaan struktur 

pelat lantai. 



  

4. Penelitian hanya meliputi 

perhitungan Rencana Anggaran 

Biaya yang dibutuhkan untuk pelat 

konvensional dan flyslab precast. 

5. Skenario yang digunakan untuk 

pemasaran unit rumah susun adalah 

dengan sistem jual. 

6. Desain yang digunakan yaitu 

Rusunawa Pandanaran Kabupaten 

Cilacap. 

7. Kebijakan pemerintah berupa 

peraturan dalam perijinan dan 

peraturan lainnya tetap berlaku 

selama penilitian. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Rumah Susun Milik (Rusunami) 

Rumah susun sederhana milik 

(Rusunami) merupakan kategori resmi 

pemerintah Indonesia untuk tipe hunian 

bertingkat seperti apartemen, 

kondominium, flat dan lain-lain. 

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR 

No. 552 Tahun 2016 tentang Batasan 

Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak 

Paling Tinggi Untuk Tahun 2016-2018 

untuk wilayah DIY Yogyakarta harga 

jual per m
2
 paling tinggi Rp 

7.300.000,00 dan harga jual per unit 

paling tinggi adalah Rp 262.800.000,00. 

 

2.2 Pelat Lantai 

 Pelat lantai merupakan struktur tipis 

yang dibuat dari beton bertulang dengan 

bidang yang arahnya horizontal dan 

beban yang bekerja tegak lurus pada 

bidang struktur tersebut sehingga pada 

bangunan gedung pelat ini berfungsi 

sebagai diafragma atau unsur pengaku 

horizontal yang sangat bermanfaat untuk 

mendukung ketegaran balok portal. 

Dalam perencanaannya, pelat lantai 

harus dibuat rata, kaku dan lurus agar 

pengguna gedung dapat dengan mantap 

memijakan kakinya. Ada pun dua jenis 

pelat yang akan dibahas pada tesis ini, 

yaitu pelat lantai konvensional dan 

flyslab precast. 

 

2.2.1 Pelat Lantai Konvensional 

  Pelat lantai konvensional yaitu 

pelat lantai yang pengerjaanya dilakukan 

ditempat lokasi proyek mulai tahap 

perakitan tulangan hingga pengecoran, 

pengerjaan pelat lantai konvensional 

seperti ini memerlukan perancah 

(scaffolding) serta cetakan untuk 

membantu pengecoran pelat lantai, 

setelah beton mengeras maka perancah 

(scaffolding)  dan cetakan akan dilepas, 

pada proses pemasangan hingga 

pelepasan prancah (scaffolding) dan 

cetakan memerlukan biaya baik itu 

material maupun pekerja, sehingga 

pekerjaan pelat lantai secara 

konvensional memerlukan biaya yang 

besar. 

 

2.2.2 Pelat Lantai Flyslab Precast 

Flyslab precast adalah beton 

produk pracetak dari plat beton panel 

seluler yang merupakan plat beton 

ringan dengan memakai beton mutu 

tinggi K-400 dan besi tulangan U-39. 

Reduksi massa beton flyslab mencapai 

50% dibandingkan plat beton masif atau 

konvensional, sehingga 

penggunaan flyslab sangat 

menguntungkan pada bangunan 

bertingkat, baik dari struktur bangunan 

maupun manajemen konstruksi. 

Flyslab precast mempunyai 

struktur dan kapasitas yang sama dengan 

pelat beton masif / konvensional, 

sehingga beton flyslab dalam aplikasi 

tetap didesain sesuai fungsi lantai. 

Dimensi / modul 

beton flyslab disesuaikan dengan alat 

angkat dan mobilisasi yang ada di 

lapangan supaya efisien. Efisiensi biaya 

konstruksi dengan menggunakan flyslab 

precast mencapai 30% dibandingkan 

dengan cara konvensional. Selain itu,  

flyslab precast lebih ramah terhadap 

gempa dan sangat sesuai dengan high-

rise building (Sulistyana, 2016). 

 

2.3 Metode Analisis Kelayakan 

 Studi kelayakan merupakan suatu 

kajian yang bersifat menyeluruh dan 



  

mencoba menyoroti segala aspek 

kelayakan. Dalam hal ini, kelayakan dari 

suatu proyek konstruksi sebagai bagian 

dari investasi. Studi kelayakan 

mempunyai sifat yang menyeluruh dan 

harus dapat menyuguhkan hasil analisis 

secara kuantitatif tentang manfaat yang 

akan diperoleh (Fitriani, 2012).  

 

 

2.3.1 Benefit Cost Ratio (BCR) 

 Analisis manfaat biaya (benefit 

cost analysis) merupakan analisis yang 

umum digunakan untuk mengevaluasi 

proyek-proyek pemerintah. Analisis ini 

adalah cara praktis untuk menaksir 

kemanfaatan proyek, dimana untuk hal 

ini diperlukan analisis dan evaluasi dari 

berbagai sudut pandang yang relevan 

terhadap biaya-biaya maupun manfaat 

yang disumbangkannya (Pujawan, 

2008). 

 Suatu proyek dikatakan layak atau 

bisa dilaksanakan apabila rasio antara 

manfaat terhadap biaya yang 

dibutuhkannya lebih besar dari satu. 

Oleh karena itu, dalam melakukan 

analisis manfaat biaya, harus berusaha 

mengkuantifikasikan manfaat dari suatu 

usulan proyek, bila perlu dalm bentuk 

satuan mata uang. Secara matematis hal 

ini biasa diformulasikan sebagai berikut. 

 

B/C= 
                           

                                 
 

 

Kedua ukuran tersebut sama-sama 

dinyatakan dalam nilai present worth 

atau nilai tahunan dalam bentuk nilai 

uang (Pujawan, 2008). 

Besarnya nilai BCR dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut. 

BCR pendapatan = Pendapatan x faktor 

diskonto 

BCR pengeluaran= Pengeluaran x faktor 

diskonto 

dengan rumus faktor diskonto sebagai 

berikut. 

Faktor diskonto = 
 

      
   

Dimana, 

i = tingkat suku bunga (%) 

n = tahun ke-  

Ukuran dari penilaian suatu 

kelayakan investasi proyek dalam 

metode BCR yaitu. 

1. Jika BCR > 1, proyek 

dinyatakan layak 

2. Jika BCR < 1, proyek 

dinyatakan tidak layak 

 

2.3.2 Net Present Value (NPV) 

 Metode Net Present Value  

digunakan untuk menghitung nilai 

bersih (netto) pada waktu sekarang 

(present). Menurut Piscesia (2015), Net 

Present Value merupakan selisih antara 

PV kas bersih dengan PV investasi 

selama umur investasi. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung Net 

Present Value adalah. 

 

NPV = 
 

     
    

  

Dimana, 

P = aliran kas masuk 

i = tingkat diskonto 

c = investasi awal  

Hasil dari perhitungan NPV 

terhadap kelayakan investasi yang akan 

dilakukan sebagai berikut. 

Jika :  NPV > 0, maka investasi layak 

NPV < 0, maka investasi tidak 

layak 

NPV = 0, maka investasi tidak 

memiliki pengaruh apapun. 

 

2.3.3 Payback Period (PP) 

 Analisis metode payback period  

merupakan teknik penilaian untuk 

mengetahui seberapa lama jangan waktu 

(periode) yang dibutuhkan untuk 

pengembalian investasi dari suatu 

proyek atau usaha (Isdaryanti, 2016). 

Rumus yang digunakan untuk 

menghitung payback period  yaitu. 

 

Payback Period =n+
   

   
x 1 tahun 

    

dimana, 



  

n  = Tahun terakhir dimana jumlah 

arus kas masih belum bisa 

menutup investasi mula-mula 

a  = Jumlah investasi mula-mula 

b  = Jumlah kumulatif arus kas pada 

tahun ke – n 

 

 

 

 

 

3. Metodologi Penelitian 

Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menggunakan 

parameter kelayakan investasi seperti 

Benefit Cost Ratio, Payback Period dan 

Net Present Value dengan skenario 

rusun sistem jual. Untuk alur 

pelaksanaan penelitiannya dapat dilihat 

pada bagan alir Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Analisis kelayakan finansial 

terhadap rencana pengembangan 

Rusunami yang telah ditetapkan adalah 

dengan membandingkan pembiayaan 

antara menggunakan pelat lantai 

konvensional dengan flyslab serta 

keuntungan yang didapat dalam setiap 

tahap pengembangan. Analisis ini 

dilakukan secara menyeluruh termasuk 

semua biaya yang diperlukan dalam 

pengembangan seperti penanganan 

peralatan, tenaga kerja, pelayanan, serta 

hal-hal lain yang signifikan dan 

berhubungan terhadap aspek 

pembangunan proyek ini. 

 

3.1 Rencana Anggaran Biaya dan 

Durasi Pekerjaan 

Berdasarkan hasil analisis rencana 

anggaran biaya pelat lantai konvensional 

dan pelat lantai flyslab proyek Rusunami 

Kali Code diperoleh hasil biaya pelat 

lantai konvensional dengan pelat lantai 

flyslab terdapat selisih sebesar 11,02% 

yaitu sebesar Rp 281.492.575,71 dimana 

biaya pelat lantai konvensional lebih 

mahal dibandingkan dengan pelat 

flyslab. Hal ini sesuai dengan 

keunggulan yang diberikan pelat flyslab 

yaitu dapat menghemat biaya konstruksi 

bangunan yang mencapai 40%.  

Selain dilihat dari segi biaya 

pelat lantai flyslab yang lebih 

menguntungkan dari pelat konvensional, 

pelat flyslab mempunyai keunggulan 

seperti: 

1. Struktur bangunan lebih efisien 

karena flyslab merupakan pelat 

beton ringan. 

2. Lebih ramah terhadap gempa dan 

sangat sesuai dengan high-rise 

building terutama terkait dengan 

reduksi beban gempa mengingat di 

wilayah Yogyakarta sendiri rawan 

terjadi gempa bumi. 

3. Dilihat dari segi manajemen 

konstruksi, penggunaan flyslab 

dapat mengurangi item pekerjaan 

seperti tenaga kerja sedikit, tidak 

membutuhkan scaffolding, sisa 

material tidak ada sehingga lokasi 

kerja bersih, tidak terpengaruh pada 

cuaca (hujan). 

Untuk waktu pelaksanaan 

pekerjaan pelat itu sendiri, pada 



  

pekerjaan pelat lantai dengan 

menggunakan flyslab  memiliki waktu 

pengerjaan yang lebih cepat yaitu 

selama 110 hari, sedangkan 

menggunakan pelat konvensional 

dibutuhkan waktu selama 160 hari. 

Dengan menggunakan pelat flyslab 

dapat menghemat waktu pekerjaan 

selama 50 hari, percepatan waktu 

tersebut dapat berpengaruh kepada biaya 

pekerjaan lainnya sehingga bisa lebih 

efisien. 

 

3.2 Penjualan Rusunami 

Rusunami Kalicode memiliki 

tingkat unian dengan type 24, apabila 

dikalikan dengan harga per m
2 

maka 

didapatkan harga jual Rusunami sebesar 

Rp 175.200.000,00. Pada penelitian ini, 

penulis mengasumsikan harga jual 

rusunami setiap lantai memiliki selisih 

harga jual 10% dengan 

mempertimbangkan letak unit hunian 

dan kemudahan akses menuju unit 

tersebut. Harga jual unit Rusunami 

tersebut mengalami kenaikan 7,25% 

pertahunnya berdasarkan pada data 

inflasi rata-rata yang terjadi di kota 

Yogyakarta dalam beberapa tahun 

terakhir. 

Skenario penjualan Rusunami 

dengan asumsi terjual 25% tiap 

tahunnya, artinya unit dan kios 

Rusunami akan habis terjual pada tahun 

ke empat. Setelah habis terjual, 

Pemerintah menunjuk UPT (Unit 

Pelaksana Teknis) Rusunami kota 

Yogyakarta sebagai pengelola 

Rusunami, di bawah binaan Kantor 

Dinas PUPR. UPT tersebut bertugas 

untuk mengelola Rusunami, melakukan 

kegiatan teknis operasional dan teknis 

penunjang Rusunami lainnya. 

 

3.3 Analisis Kelayakan Investasi 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan 

investasi pada pembangunan Rusunami 

dengan asumsi dua alternatif di atas, 

alternatif pertama memiliki nilai NPV 

positif, NPV > 0 yaitu Rp 

61,442,975,280.08 dengan tingkat 

pengembalian modal selama 4 tahun 18 

hari. Sedangkan pada  alternatif kedua 

juga memiliki nilai NPV positif, NPV > 

0 yaitu Rp 62,748,329,420.08 dengan 

tingkat pengembalian modal selama 4 

tahun. Dengan kata lain kedua alternatif 

pada pembangunan Rusunami dengan 

umur ekonomis bangunan 50 tahun 

tersebut dinyatakan layak diterima 

sebagai sebuah investasi. 

Pada perhitungan analisis kelayakan 

menggunakan metode Benefit Cost 

Ratio (BCR), BCR dihitung setiap 

tahun untuk mengetahui tingkat 

kelayakannya dan didapatkan nilai 

BCR > 1. Pada interval tahun ke 5 

didapatkan nilai BCR yang cukup 

tinggi karena pada tahun tersebut 

terdapat tambahan biaya pendapatan 

dari pengurangan resiko bencana 

banjir lahar dingin. Besarnya rasio 

yang didapatkan dari perhitungan BCR 

di atas merupakan benefit secara 

langsung yang diperoleh dari 

pengurangan biaya karena resiko 

bencana seperti bencana lahar dingin 

yang kerap terjadi di bantaran sungai 

KaliCode, benefit tersebut bersifat 

asumsi yang diberikan oleh penulis 

sedangkan benefit karena keuntungan 

yang didapatkan dari hasil penjualan 

Rusunami merupakan benefit yang 

bersifat rill. 

 Pembangunan Rusunami 

memberikan banyak manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung kepada 

pemerintah dan masyarakat. Manfaat  

secara langsung yang dapat dirasakan 

oleh masyarakat seperti dimudahkan 

untuk mendapatkan hunian yang layak 

dan murah. Pemerintah memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dengan 

KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP). KPR FLPP 

memungkinkan masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk 

memperioleh tempat tinggal dengan 

hanya membayar uang muka sebesar 1-



  

5% dan suku bunga pinjaman hanya 

dikenakan 5% dengan jangka waktu 

cicilan hingga 20 tahun.  

Sedangkan manfaat secara tidak 

langsung kepada masyarakat dapat 

berupa memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada masyarakat sehingga 

mereka bisa mendapatkan tempat tinggal 

yang layak dan terbebas dari wilayah 

kumuh yang dapat mengganggu 

kesehatan. Manfaat tidak langsung ini 

merupakan fenomena yang kontroversial 

karena manfaat tersebut menurut Kuiper 

sangat sulit untuk ditentukan (R. 

Kodoatie, 1997). 

 Bagi pemerintah, manfaat yang 

didapatkan dari pembangunan Rusunami 

selain berupa benefit hasil penjualan, 

juga memberi kemudahan kepada 

pemerintah untuk mengatur tata kota 

dan wilayah supaya berkurangnya 

wilayah-wilayah pemukiman kumuh 

yang banyak sekali terdapat di kota-kota 

besar seperti Yogyakarta. Pembangunan 

Rusunami juga dapat mengurangi resiko 

banjir disepanjang bantaran Kali Code, 

menghemat pengeluaran biaya tanggap 

darurat dan rekonstruksi apabila terjadi 

bencana longsor, banjir, dan lahar dingin 

yang sering kali terjadi di kawasan Kali 

Code. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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