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3.1. Definisi Investasi

Investasi atau penanaman modal pada dasamya mempakan usaha yang
dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk
menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi ada dua

faktor yang terlibat yaitu waktu dan resiko. Pada jenis investasi tertentu faktor
waktu lebih berperan, sedangkan pada jenis investasi yang lain faktor resiko lebih
berperan.

Secara umum investasi dibedakan dalam dua jenis yaitu investasi finansial

dan investasi riil (nyata). Bila seseorang melakukan investasi dengan menyimpan
uang atau sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk instrumen-instrumen

keuangan seperti deposito, saham, obligasi dan yang lainnya maka orang tersebut
melakukan invetasi finansial. Sedangkan investasi nyata diwujudkan dalam
benda-benda atau aktiva yang nyata (I Nyoman Pujawan, 1995).
3.2. Pengertian Umum Jalan Tol

Jalan tol {toll road) mempakan salah satu tipe jalan yang bersifat

komersial. Pengertian lebih terinci terdapat pada UU RI No. 13 tentang Jalan
tahun 1980 pasal 1yang menyebutkan bahwa :
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1. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan
kewajiban membayar tol.

2. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian jalan tol.
Keberadaan jalan tol memang direncanakan untuk lalu lintas dengan
kecepatan tinggi dan dipergunakan untuk jarak jauh sebagai penghubung antara
kota-kota besar dengan volume lalu lintas tinggi. Dengan demikian diharapkan
waktu tempuh kendaraan menjadi semakin pendek dan menghemat biaya operasi
kendaraan.

3.3. Studi Kelayakan Proyek Jalan Tol
3.3.1. Pengertian Umum

Studi kelayakan proyek jalan tol mempakan penelitian dan penilaian
tentang dapat tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan secara berhasil,

dengan melalui pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti

segala aspek kelayakan proyek. Diperlukannya suatu studi kelayakan proyek
karena terbatasnya sumber daya yang tersedia misalnya dana dan setiap kegiatankegiatan yang berbeda atau kegiatan sama dalam lingkungan yang berbeda akan
memberikan hasil yang berbeda.
3.3.2. Tujuan Umum

Studi kelayakan secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui dampak
suatu proyek jalan tol terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat,
lingkungan, pengembangan wilayah, kondisi transportasi dan volume lalu lintas di

12

wilayah tersebut serta tingkat manfaat yang diperoleh dan dirasakan langsung dan
pembangunan suatu proyek jalan tol.

3.3.3. Pelaksanaan Studi Kelayakan Proyek Jalan Tol

Pelaksanaan studi kelayakan proyek jalan tol melalui beberapa tahap
survey dan analisis (Jasa Marga, 1995), yaitu :
1. Survey pendahuluan

Observasi lapangan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi
di lapangan dan pekerja.
2. Analisis data sekunder

Data sekunder yang diperiukan bempa data-<lata lalu lintas kendaraan
penumpang, angkutan barang dan parameter ekonomi seperti pemilikan

kendaraan, PDRB (Pendapatan Daerah Rata-Rata Bruto) serta pendapatan
perkapita yang kemudian dianalisis dengan metode regresi.
3. Survey dan penelitian lapangan
a. Survey lalu lintas

Dilakukan pada daerah pengaruh jalan tol tersebut yang meliputi originaldestination survey, traffic counting, intersection counting, travel time dan
axle load.

b. Survey geoteknik

Dilakukan pada beberapa titik tertentu yang mewakili mte alternatifjalan tol
termasuk quarrynya. Survey yang dilakukan meliputi undisturbed sample,
bor mesin, test pit, SPT, tes laboratorium serta tes karakteristik tanah
lainnya.
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c. Survey topografi

Dilakukan dengan foto udara yang diikatkan pada titik koordinat global
positioning system (GPS) dengan referensi titik tinggi koordinat diikatkan

dengan bench mark dan dilakukan pada koridor terpilih.
Hasil survey tersebut berbentuk peta topografi skala 1:5000 dan bisa
dikembangkanpada skala 1:1000 untuk keperluan rencana teknik akhir
4. Analisis pemilihan mte

Meliputi pengkajian alternatif mte, kriteria desain geometrik maupun stmktur
perkerasan {pavement), studi awal mte optimal, konsep operasi dan

pemeliharaan, biaya konstruksi, dan pembebasan tanah, analisis geologi dan
geoteknik serta analisis hidrologi dan drainase.

Pada mte yang dipilih dilakukan analisis terhadap kemudahan pembebasan

tanah, lokasi simpang susun, pertimbangan terhadap rencana pengembangan
wilayah dan studi kota, konsistensi terhadap rencana pengembangan jaringan
jalan, kondisi tata guna lahan serta peminimalan biaya konstmksi.
5. Analisis lalu lintas

Meliputi kondisi transportasi yang ada, moda transportasi, karakteristik lalu
lintas dan rencana pengembangan transportasi. Analisis lalu lintas kemudian

dilanjutkan dengan membuat proyeksi lalu lintas bempa proyeksi lalu lintas

bangkitan, distribusi lalu lintas, analisis pemilihan moda dan proyeksi
pembebanan lalu lintas jalan tol, jalan non tol dan simpang susun.
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6. Rencana Teknik Awal {Preliminary Engineering Design)

Dilakukan pada mte terpilih yang telah mendapat persetujuan Direktorat

Jenderal Bina Marga meliputi jalan tol, simpang susun, jalan akses dan jalan
relokasi. Bagian-bagian yang direncanakan adalah kriteria geometrik, typical
cross section dengan kapasitasnya dan preliminary plan untuk simpang susun,
jembatan, fasilitas tol, kapasitas gardu dan desain perkerasan.
7. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis biaya meliputi biaya pengadaan tanah dan pemindahan utilitas, biaya
konstruksi yang mengacu pada Rencana Teknik Awal serta biaya
pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Adapun analisis manfaat proyek

dilakukan pada kondisi dengan dan tanpa jalan tol meliputi penghematan biaya
operasi kendaraan dan penghematan akibat pengurangan waktu tempuh
perjalanan.

8. Evaluasi proyek dan implementasinya

Dibuat sebagai kesimpulan untuk menggambarkan kelayakan proyek dari segi
teknis, lingkungan dan finansial. Akhimya dilanjutkan dengan implementasi
mencakup jadwal pelaksanaan konstruksi, tahapan konstmksi dan jadwal
implementasi.

3.4. Biaya Investasi Proyek Jalan Tol

Biaya dari suatu proyek investasi mempakan pengeluaran {expenditures)
yang hams diadakan di masa yang akan datang {future costs) untuk pelaksanaan

setiap tahapan proyek hingga memperoleh penghasilan pada masa mendatang
{future returns). Konsep biaya pada proyek jalan tol selalu mempertimbangkan
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P=ngeluara„ yang akan terJad] ^ raasa y^ ^ ^ ^^ ^
ditentukan me,a,ui proses estimas, atau peramalan sehingga mengandung unsur
ketidakpastian dan resiko.

Perkiraan b,aya proyek investasi jalan tol senantiasa dtdasarkan pada pra
stud, kelayakan iprefeasm* sludy) yang dllakukan ^|apMgan ^

awa, (W,^ engineerlng ^

^

^^^ sumbw ^ <um ^

unsur peke^aan, metode konstruksi yang akan diterapkan. Pada dasamya

perkiraan atau estimasi biaya proyek tersebut mencerminkan harga yang wajar
jika dibandingkan dengan proyek sejenis lain.
3.5. Benefit dari Proyek

Benefit dari suatu proyek jalan tol adalah manfaat yang akan dirasakan

langsung oleh masyarakat dan pengguna dengan keberadaan proyek tersebut.
Benefit atau manfaat mi bempa manfaat langsung {d,rea benefit) yang akan

dirasakan pengguna dengan pembangunan jalan tol tersebut (Jasa Marga, 1997),
yaitu:

1. Penmgkatan efisiensi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) disebabkanjarak relatif
lebft dekat dan **u tempuh lebih rendah d,bandmg dengan penggunaan
jalan biasa atau non tol.

2- Peningkatan efisiensi wato penumpang yaitu „ngmmm ^ ^
penumpang akibat waktu tempuh lebih rendah.
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3.6. Pengaruh Inflasi terhadap Biaya dan Benefit

Tingkat inflasi dalam perekonomian makro suatu negara menjadi indikator
yang menunjukkan terjadinya kenaikan harga-harga barang, jasa atau faktor-

faktor produksi secara umum. Laju inflasi tersebut akan berpengaruh terhadap
tingkat biaya dan benefit yang dinyatakan dalam satuan mata uang berdasarkan
harga yang berlaku.

Pada umumnya biaya proyek dikeluarkan pada tahun-tahun permulaan
proyek dan benefit diperoleh pada tahun-tahun akhir proyek. Akibatnya, efek laju
inflasi terhadap benefit berdasarkan harga yang berlaku akan lebih besar
dibanding efek laju inflasi terhadap biaya. Kondisi ini memungkinkan timbulnya
kekeliman dalam membandingkan biaya dan benefit proyek berdasarkan harga
yang berlaku.

Untuk mengatasi masalah tersebut, biaya dan benefit proyek hendaknya
dibandingkan berdasarkan suatu harga konstan, yaitu dengan mengambil hargaharga yang berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar {base year).

Adapun harga yang diambil biasanya harga yang berlaku pada tahun permulaan

yaitu saat investasi mulai dilakukan. Pada tahap selanjutnya pengeluaran biaya
dan penggunaan benefit dalam tahun-tahun berikutnya dinilai menumt tingkat
harga dalam tahun dasar tersebut (Clive Gray dkk, 1993).
3.7. Penetapan Asumsi

Asumsi mempakan bentuk pengandaian atau hipotesis awal yang
mendasari pembuatan suatu proyeksi masa depan. Definisi tersebut mengartikan
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bahwa asumsi bukanlah sebuah target atau patokan yang bersifat normatif

sehingga di dalamnya terdapat kemungkinan kekeliman yang bisa ditoleransi
{tolerable).

Hal yang perlu diperhatikan adalah proses penentuan asumsi yang
hendaknya bersifat realistis, mengacu pada kondisi obyektif dan indikator-inkator

yang biasa terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tingkat kekeliman

yang terlalu besar dan menghindari pembahan-pembahan atas asumsi yang dibuat
(Frans Seda, 1999). Adapun asumsi-asumsi yang digunakan pada analisis
kelayakan ekonomi dan finansial yaitu :
1. Masa mulai operasi {startofoperation)
Penetapan tahun mulai beroperasinya jalan tol.
2. Basis harga tetap (fixedprice basis)
Harga yang ditetapkan pada saat pelaksanaan studi kelayakan terhadap proyek
jalan tol tersebut.
3. Jangka waktu pengamatan {analysisperiod)
Mempakan jangka waktu yang ditetapkan untuk menganalisis kelayakan jalan
tol secara finansial.

4. Tingkat nilai tukar mata uang {currency exchange rate)

Asumsi ini ditetapkan jika dalam pelaksanaannya menggunakan mata uang

asing atau pada proses pembiayaannya berasal dari pinjaman mata uang asing.
5. Tingkat inflasi {inflation rate)

Penentuan tingkat inflasi mengacu pada tingkat inflasi rata-rata yang terjadi di
Indonesia.
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6. Alternatif tingkat diskonto {discount rate)
Tingkat diskonto dalam analisis biaya-manfaat ditentukan dari beberapa biaya
peluang dari modal {opportunity cost of capital) yaitu tingkat pengembalian

{rate ofreturn) yang diinginkan, tingkat produksi modal atau biaya modal {cost
of capital). Tingkat diskonto yang dipilih berfungsi sebagai tingkat pembatas
{hurdle rate) dan dibandingkan dengan tingkat internal rate of return proyek

sehingga kelayakan proyek tersebut dapat ditentukan.
3.8. Konsep Dasar Kelayakan Investasi
Ada beberapa prinsip-prinsip yang mendasari metode-metode yang
digunakan untuk menentukan kelayakan suatu investasi yaitu nilai waktu uang

{time value ofmoney), faktor bunga majemuk {compoundfactor) dan faktor bunga
diskonto {discountfactor).
3.8.1. Nilai Waktu Uang {Time Value ofMoney)

Pada prinsipnya nilai uang yang beredar di masyarakat akan mengalami

penurunan seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini berarti uang dengan nilai
nominal yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda akan mempunyai nilai yang

berbeda pula sehingga pada kenyataannya uang mempunyai suatu nilai waktu
{time value).

Penurunan nilai uang yang beredar tersebut disebabkan adanya pengaruh
inflasi. Inflasi menjadi indikator yang menunjukkan terjadinya penurunan nilai
tukar masyarakat atau dengan kata lain terjadi kenaikan harga barang. Semakin

tinggi tingkat inflasi maka akan semakin cepat penurunan nilai mata uang.
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3.8.2. Faktor Majemuk {Compound Factor)

Bunga majemuk atau sering disebut bunga berbunga, menunjukkan bahwa

bunga dari suatu pokok pinjaman juga akan dikenakan bunga pada periode

berikutnya. Pemajemukan {compounding) adalah suatu proses sistematis
penambahan bunga pada induk sehingga terjadi penambahan jumlah induk secara
nominal pada periode mendatang.

Proses pemajemukan {compounding) mempakan suatu metode yang

digunakan untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen pada suatu periode mendatang
atau future value dari sejumlah uang pada saat inibila tingkat bunga yang berlaku
diketahui.

3.8.3. Faktor Diskonto (Discount Factor)

Mempakan proses untuk menentukan nilai sekarang {present value) dari

sejumlah uang yang nilainya beberapa periode mendatang diketahui disebut
dengan pendiskontoan {discounting). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
proses pendiskontoan mempakan kebalikan dari proses pemajemukan.

Proses pemajemukkan dan pendiskontoan di atas diilustrasikan dalam
bentuk diagram seperti pada gambar 2.1. (I Nyoman Pujawan, 1995).
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Gambar 3.1. Ilustrasi Pemajemukan (a) dan Pendiskontoan (b)
3.8.4. Unsur-Unsur Dalam Penilaian Waktu

Nilai waktu dari uang dapat ditentukan dengan pendekatan Present Worth
(P), Future Worth (F) dan Annual Worth (A). Untuk memudahkan konversi

{conversion) antara ketiga unsur dalam penilaian waktu dari uang dapat digunakan
rumus-rumus sebagai berikut (Kadariah dkk, 1978):

1. Faktor Nilai Akan Datangdari Pembayaran Tunggal {Compounding Factor)
Mencari nilai F, jika diketahui P, i dan n dengan ramus sebagaiberikut:

F = P(l + i)n

(3.1)

Dapat dikatakan (1 + i)D adalah faktor majemuk {compoundingfactor).
2. Faktor Nilai Sekarang dari Pembayaran Tunggal {Discount Factor)
Mencari nilai P, jika diketahui F, i dan n dengan ramus sebagai berikut:
P=

F

(3.2)

(l+i)a

Dapat dikatakan

K }

(l+i)n

adalah faktor diskonto (discount factor).

V

J

}
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3. Faktor Pemajemukan Deret Seragam {Compounding Factorfor 1per Annum)
Mencari nilai F, jikadiketahui A, i, dan n dengan rumus sebagai berikut:

•

A[(l +i)"-l[

F= L /

J

(3.3)

4. Faktor DeretSeragam {Sinking Fund Factor)

Mencari nilai A, jika diketahui F, i, dan n dengan rumus sebagai berikut:

A=<^h

(34)

5. Faktor Nilai Sekarang Pembayaran Periodik {Present Value of An Annuity
Factor)

Mencari nilai P,jika diketahui A, i, dan n dengan ramus sebagai berikut:

_ A|(l +i)n-l|

P= L .

J

6. Faktor Pemulihan Modal Deret Seragam {Capital Recovery Factor)
Mencari nilai A,jika diketahui P, i, dan n dengan rumus sebagai berikut:

A Pi(l +On
dengan:

P

= Nilai sekarang {Present Worth)

F

= Nilai yang akan datang {Future Worth)

A

= Pembayaran tahunan {Annual Worth)

i

= Tingkat bunga {Interest Rate)

n

=

Tahun

(3.5)
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3.8.5. Metode Kelayakan Investasi {Investment Feasibility Methods)

Dalam mengevaluasi suatu usulan proyek investasi harus didasarkan pada

kriteria yang disertai dengan pendekatan selektif. Kriteria tersebut digunakan
untuk menentukan diterima tidaknya suatu alternatif proyek. Melalui evaluasi

proyek kita juga dapat mengetahui apakah manfaat {benefit) netto suatu proyek

lebih besar atau lebih kecil dari pada benefit netto suatu proyek atau peluang
investasi marjinal. Jika suatu proyek dapat manghasilkan benefit bersih yang lebih

besar daripada benefit bersih suatu proyek marjinal maka pelaksanaannya dapat
disetujui, akan tetapi jika sebaliknya yakni lebih kecil, maka pelaksanaannya
sehamsnya ditolak.

Melalui proses evaluasi tersebut, kita dapat menentukan uratan berbagai

proyek di dalam serangkaian kesempatan imvestasi yang lebih baik daripada
proyek marjinal sedemikian mpa, sehingga proyek yang akan menghasilkan

benefit yang lebih besar terletak dalam uratan atas dalam susunan usulan proyek.
Adapun kriteria atau metode penilaian investasi yang digunakan adalah:
1. Nilai Netto Sekarang {Net Present Value)

Kriteria yang didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas ke

nilai sekarang. Dengan mendiskonto seluruh aliran kas masuk (manfaat) dan kas

keluar (biaya) selama umur proyek (investasi) ke nilai sekarang, kemudian
menghitung angka netto, maka akan diketahui selisihnya dengan memakai dasar
yang sama, yaitu harga pasar saat ini. Maka NPV suatu proyek adalah selisih nilai

sekarang arus benefit dengan nilai sekarang arus biaya dan ditulis dengan rumus :
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B„
NPV =y _^—y

u°

r»

ataudisederhanakan menjadi

NPV-Y (B"~C°)
dengan,

NPV = Net Present Value (Nilai Netto Sekarang)
Bn

= Aliran kas masuk pada tahun ke-«

Cn

= Aliran kas keluar pada tahun ke-«

t

= Umur ekonomis daripadaproyek

i

= Tingkat pengembalian dari opportunity cost of capital yang digunakan
sebagai tingkat diskonto {discount rate).

n

= Tahun

Adapun petunjuk (indikator) yang digunakan dalam menentukan tingkat
kelayakan adalah:

NPV > 0

Usulan proyek diterima.

NPV < 0

Usulan proyek ditolak.

NPV = 0 Netral, dimana tingkat pengembalian proyek sebesar tingkat
pembatas {hurdle rate) atau senilai dengan tingkat opportunity cost
ofcapital.
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2. Tingkat Pengembalian Internal (Internal Rate ofReturn)

Mempakan kriteria analisis yang menghitung arus pengembalian yang
menghasilkan nilai sekarang aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar atau

dengan kata lain mencari tingkat pengembalian (rate of return) yang membuat
NPV proyek sama dengan nol. Untuk mencari tingkat pengembalian atau i

tersebut dilakukan dengan jalan trial and error, sebab aliran kas yang tidak sama
setiap tahunnya, dengan rumus sebagai berikut:

^=>i
to 7^=1
(1 + 0° to

(1 + i)"

(3.9)

atau disederhanakan menjadi:

<T (B.-CB)
to1 (l +i)n

(3.10)

dengan,

Bn

= Aliran kas masuk pada tahun ke-n

Cn

= Aliran kas keluar pada tahun ke-n

t

= Umur ekonomis dari pada proyek

i

= Tingkat pengembalian (rate ofreturn) yang dicari

n

= Tahun

Adapun petunjuk (indikator) yang digunakan dalam menentukan tingkat
kelayakan adalah:

IRR > Tingkat biaya peluang dari modal (opportunity cost ofcapital), maka
proyek diterima.
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IRR < Tingkat biaya peluang dari modal (opportunity cost of capital), maka
proyek ditolak.

3. Rasio Manfaat Terhadap Biaya (Benefit Cost Ratio)

Rasio manfaat terhadap biaya mempakan perbandingan antara jumlah

present value yang positif (sebagai pembilang) dengan jumlahpresent value yang
negatif (sebagia penyebut). Secara umum rumusnya adalah :

BCR =n;°
(1 +l)°
yCn-Bn

n
(*•")in

^(l +i)n
dengan,

BCR = Perbandingan manfaat terhadap biaya (benefit-cost ratio)
Bn

= Aliran kas masuk padatahun ke-n

C„

= Aliran kas keluar pada tahun ke-n

t

= Umur ekonomis dari pada proyek

i

= Tingkat pengembalian (rate ofreturn) yang dicari

n

= Tahun

Adapun petunjuk (indikator) yang digunakan dalam menentukan tingkat
kelayakan adalah:

BCR > 1

Usulan proyek diterima.

BCR < 1

Usulan proyek ditolak.

BCR= 1

Netral
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3.9. Analisis Kelayakan Ekonomi

Prosedur atau tahapan dari analisis kelayakan ekonomi dapat dilihat pada
diagram alur atau^Zow chart berikut (Gambar 3.2.).

PEMELIHARAAN
& OPERASIONAL

KONSTRUKSI

ANALISIS

ANALISIS
BIAYA BOK

ZL

MANFAAT EKONOMI

ANALISIS

ANALISIS
BIAYA WAKTU
PENUMPANG

Gambar 3.2. Diagram Alur Analisis Kelayakan Ekonomi
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+
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i
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BIAYA EKONOMI
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STUDI KELAYAKAN

to
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3.9.1. Pengertian Umum

Analisis kelayakan secara ekonomi digunakan untuk menganalisis biaya

(cost) atau pengorbanan yang haras ditanggung dan manfaat (benefit) yang
diperoleh suatu proyek serta pengaruhnya terhadap perekonomian secara
keseluruhan.

Analisis ekonomi penting dilakukan terhadap proyek jalan tol dikarenakan

jalan tol termasuk investasi yang berskala besar dan untuk melihat manfaat jalan
tol tersebut terhadap kegiatan pembangunan ekonomi kawasan secara agregat.
Secara komersial, jalan tol merapakan sebuah produk jasa sehingga berkaitan
langsung dengan pengguna jasa (konsumen), analisis ekonomi diperiukan untuk
memperoleh tingkat manfaat optimum bagi pengguna jasa jalan tol tersebut
dengan tingkat biaya yang wajar.

Dengan demikian, menghitung kelayakan ekonomi suatu proyek jalan tol
haras memperhatikan dua aspek penting yakni biaya (cost) yang dikeluarkan oleh

investor sebagai penyelenggara produk jasa tersebut dan manfaat (benefit) yang
dapat dinikmati pengguna jasa tersebut. Pada tahap selanjutnya, membandingkan
tingkat biaya dan manfaat tersebut secara moneter hingga dapat ditarik
kesimpulan apakah proyek jalan tol yang direncanakan layak atau malah
sebaliknya.

Penggunaan analisis kelayakan ekonomi pada proyek jalan tol ini tidak
melakukan penilaian hingga pada aspek pengorbanan dan manfaat secara sosial

atau social cost and benefit analysis. Hal ini disebabkan kesulitan yang akan

timbul dalam melakukan kuantifikasi manfaat dan pengorbanan secara sosial,
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sehingga analisis kelayakan proyek jalan tol lebih menekankan pada penggunaan
alat analisis yang lebih mudah dan obyektif perhitungannya (Suwarsono dan Suad
Husnan, 1994).

3.9.2. Analisis Biaya Ekonomi (Economic Cost Analysis)
Analisis biaya ekonomi suatu proyek jalan tol dilakukan untuk menilai

kebutuhan biaya investasi sepanjang usia ekonomis dari proyek tersebut. Hal ini

berarti analisis biaya meliputi besarnya biaya konstruksi untuk pembangunan
jalan tol serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Pada analisis ekonomi, biaya-biaya tersebut dinyatakan menurut harga

konstan suatu tahun tertentu sebagai tahun patokan atau tahun dasar (base year)
dan biasanya mengambil harga-harga yang berlaku pada saat studi kelayakan
tersebut dilakukan atau pada tahun permulaan investasi jalan tol dilakukan (Clive
Gray dkk, 1993).

Analisis biaya ekonomi yang dihasilkan tersebut sebenarnya tidak
mencerminkan biaya investasi sesungguhnya (real cost) pada saat proyek tersebut
dilaksanakan. Hal ini disebabkan biaya yang diperhitungkan tidak memasukkan

penyimpangan-penyimpangan harga pasar akibat kebijakan-kebijakan pemerintah

seperti pajak maupun pengaturan harga (D. Hartanto, 1977). Faktor lain yang
menyebabkan biaya ekonomi tidak mencerminkan biaya sesungguhnya karena
dalam analisis biaya dan manfaat tingkat biaya ekonomi tersebut haras

dikomparasikan dengan tingkat manfaat (benefit) langsung dirasakan langsung
masyarakat yang dapat dicapai oleh proyek tersebut.
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3.9.2.1. Biaya Investasi (Investment Cost)

Biaya Investasi mempakan jumlah biaya yang harus drkeluarkan dalam
usaha menciptakan manfaat (benefit) yang bisa dmasilkan proyek tersebut.
1. Biaya Perencanaan (Design Cost)

Pereneanaan mempakan tahapan pekerjaan proyek yang paling sedftit

menggunakan biaya dibandmgkan dengan tahapan pekerjaan lainnya. Adapun
pekerjaan-peke^aan yang termasuk dalam biaya pereneanaan adalah pekojaan
Studi Kelayakan (FeasmUty S,udy), pekerjaan AMDAL (Analisa Mengenai
Dampak Lmgkungan) dan pekerjaan Rencana Teknik Akhrr atau Final
Engineering Design (Jasa Marga, 1995).
2- Biaya Konstmksi (Construction Cost)

Pembangunan jalan tol mempakan pembuatan statu produk jasa (service

product) yang meliputi jalan (road), jembatan (bridges), bangunan pelengkap
(miscellaneous sutures), fasilitas ja,an to, (Hignvay facilUies), perlengkapan
jalan to, (,oi,/acUi,ies) di mam perni^ biaya mengacu pada perencanaan
teknis (Jasa Marga, 1995).

Prosedur yang digunakan dalam perhitungan biaya pembangunan jalan tol
memakai analisa „„„ cos, dengan harga yang secara umum dipakai oleh

kontraktor dan konsultan di wilayah sntdi dalam membua. perkiraan biaya (cos,
estate) dan dinyatakan sebagai harga konstan pada tahun dasar (baseyear).
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Pada tahap selanjutnya, biaya satuan (unit cost) tersebut digunakan untuk

berbagai item pekerjaan konstruksi sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu
biaya konstruksi yang cukup realistis (Indah Karya, 1997).
Jenis pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pada proyek jalan tol antara

lain pekerjaan umum (general), pekerjaan tanah (earthwork), perkerasan lentur

(flexible pavement), jembatan (bridges), struktur pemisah badan jalan (grade
separation

structure),

drainasi

(drainage),

konstraksi

terkait

(related

construction), simpang susun tidak termasuk jembatan (interchange exclude

bridge), pembatas sepanjang tol (throughway toll barrier), area pelayanan
(service area), kantor cabang (branch office), lansekap atau landscape (Bukaka
Teknik Utama, 1995).

3. Biaya Pembebasan Tanah dan Penggantian Bangunan (Land Acquisition
and Removal of House)

Tanah yang akan digunakan untuk jalan tol atau disebut sebagai Daerah

Milik Jalan (damija) disesuaikan dengan rencana teknis dan gambar rencana.

Pengadaan tanah tersebut dilakukan melalui upaya pembebasan tanah meliputi
tanah termasuk bangunan, tanaman serta utilitas seperti listrik, air,

telekomunikasi, saluran gas, jalur kereta api, sanitasi dan utilitas umum lainnya.
Adapun untuk jaringan utilitas yang belum terindikasi pada proses
pembebasan tanah maupinn yang secara teknis tidak dapat dipindah, hams

dilindungi dengan konstruksi pengaman yang dilaksanakan pada periode
pembangunan dan biayanya diperhitungkan sebagai biaya proyek (Jasa Marga,
1995)
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3.9.2.2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance
Cost)

1. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rutin.

Biaya yang diperhitungkan adalah biaya pegawai, biaya bahan bakar,biaya

pemeliharaan rutin, biaya administrasi (termasuk PBB), biaya umum, dan biaya
umum.

Termasuk dalam biaya pemeliharaan rutin adalah biaya penggantian

peralatan yang terdiri atas biaya sarana kerja dan periengkapan gardu, kantor
gerbang, periengkapan kantor cabang/kantor operasional, periengkapan rumah

dinas, biaya peralatan tol, rambu dan sarana pengatur lalulintas, sarana pelayanan
lalulintas, sarana komunikasi, kendaraan operasional (Jasa Marga ,1995).
2. Biaya Pemeliharaan Periodik.

Meliputi biaya pelapisan ulang perkerasan jalan (overlay), biaya
pengecatan marka jalan, biaya perbaikan terhadap kerasakan akibat kondisi tanah

dan lingkungan serta kesalahan dalam pembangunan yang memerlukan
penanganan khusus (Jasa Marga,1995).

3.9.3. Analisis Manfaat Ekonomi (Economic Benefit Analysis)
Analisis manfaat ekonomi dipakai untuk melihat manfaat-manfaat

ekonomi yang dapat dihasilkan akibat dikembangkannya jaringan jalan tersebut.
Akibat jarak menjadi lebih dekat dan waktu tempuh yang lebih rendah, maka

terjadi peningkatan efisiensi Biaya Operasi Kendaraan atau BOKnya menjadi
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rendah. Peningkatan efisiensi waktu penumpang dengan adanya pengurangan nilai
waktu penumpang akibat waktu tempuh penumpang lebih rendah.

3.9.3.1. Analisis Biaya Operasi Kendaraan (Analysis for Vehicle Operating
Cost)

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui besar biaya langsung yang
dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu kendaraan pada berbagai alternatif
kondisi jalan. Dalam perhitungan Biaya Operasi Kendaraan atau BOK ini

digunakan model yang dikembangkan oleh PCI (Pacific Consultants

International). Model ini merapakan model empiris yang dikembangkan sejak
tahun 1979 dalam Feasibility Study Jakarta Intra Urban yang hingga saat ini
masih digunakan oleh PT. Jasa Marga (Persero).

Model ini terdiri atas persamaan regresi dengan kecepatan kendaraan

sebagai variabel bebas dan semua komponen-komponen kendaraan tercakup
dalam model tersebut sehingga sederhana dan mudah diterapkan (Jasa Marga,
1997).

3.9.3.1.1. Dasar-dasar Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan
Dalam melakukan perhitungan Biaya Operasi Kendaraan terlebih dahulu

ditentukan merk kendaraan yang mewakili masing-masing golongan kendaraan
yang telah ditetapkan dalam metode PCI. Landasan dalam menentukan kendaraan

representatif adalah dengan memilih merk dan tipe tertentu dari kendaraan yang
mendominasi kelas ataujenisnya.
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Untuk melakukan perhitungan Biaya Operasi Kendaraan diperiukan data-

data seperti jenis kendaraan representatif, harga kendaraan baru, harga bahan

bakar kendaraan, harga minyak pelumas, harga ban, ongkos mekanik dan biaya
tenaga kerja, harga kendaraan terdepresiasi, variabel kecepatan di jalan (tol dan
non tol), panjangjalan (tol dan non tol).
Adapun klasifikasi kendaraan menumt PCI terdiri atas :

Gol I

: Sedan, Jip, Pick Up, Bis Kecil, Track (3/4), Bis Sedang.

Gol IIA

: Truk Besar dan Bis Besar dengan 2 (dua) gardan.

Gol IIB

: Truk Besar dan Bis Besar dengan 3 (tiga) gardan/lebih.

3.9.3.1.2. Batas-Batas Pemakaian BOK

1. Kecepatan Kendaraan (Vehicle Speeds)

Perhitungan kecepatan kendaraan dilakukan melalui suatu survey lapangan
pada jalan tol dan non tol dengan terlebih dahulu menetapkan jenis kendaraan
yang mewakili masing-masing penggolongan kendaraan. Pada model PCI,

kecepatan kendaraan menjadi satu-satunya variabel bebas yang digunakan dalam
menentukan komponen BOK lainnya.

2. Pemakaian Bahan Bakar (Fuel Consumption)
a. Jalan tol

Golongan I

: 0,04376 S2 - 4,94078 S + 207,0484

(3.12)

GolonganHA :0,14461 S2 - 16,10285 S + 632,50543

(3.13)

GolonganllB : 0,13485 S2 - 15,12463 S + 592,60931

(3.14)

b. Jalan Non Tol

Golongan I

: 0,05693 S2 - 6,42593 S +269,18567

(3.15)
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GolonganllA :0,21692 S2 - 24,1549 S +954,78624

(3.16)

GolonganlTB :0,21557 S2 - 24,17699 S +947,80862

(3.17)

3. Pemakaian Bahan Pelumas (Lubricating Oil Consumption)
a. Jalan Tol

Golongan I

: 0,00029 S2 - 0,03134 S + 1,69613

(3.18)

GolonganllA :0,00131 S2 - 0,15257 S +8,30869

(3.19)

GolonganlTB :0,00118 S2 - 0,13770 S +7,54073

(3.20)

b. Jalan Non Tol

Golongan I

: 0,00037 S2 - 0,0407 S

+2,20403

(3.21)

Golongan IIA :0,00209 S2 - 0,24413 S + 13,29445

(3.22)

GolonganlTB : 0,00186 S2 - 0,22035 S +12,06486

(3.23)

4. Pemakaian SukuCadang (Parts Consumption)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol

Golongan 1

: 0,0000064 S+ 0,0005567

(3.24)

GolonganllA

: 0,0000332 S+ 0,0020891

(3.25)

GolonganlTB

: 0,0000191 S+0,0016400

(3.26)

5. Biaya Tenaga Kerja (Labor Hours)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol

Golongan I

: 0,00362 S + 0,36267

(3.27)

Golongan IIA

: 0,02311 S + 1,97733

(3.28)

GolonganlTB

: 0,01511 S+ 1,21200

(3.29)

6. Pemakaian Ban Kendaraan (Tyre Consumption)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol
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GolonganI

: 0,0008848 S- 0,0045333

(3.30)

Golongan IIA

: 0,0012356 S- 0,0065667

(3.31)

Golongan IIB

: 0,0015553 S-0,0059333

(3.32)

7. Penyusutan Harga Kendaraan (Depreciation)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol

GolonganI

:1/(2,5S+ 125)

(3.33)

GolonganllA

: l/(9,0S + 450)

(3.34)

Golongan IIB

: l/(6,0S + 300)

(3.35)

8. Bunga Modal (Interest)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol

GolonganI

: 150/(500 S)

(3.36)

GolonganllA

: 150/(2572,42857 S)

(3.37)

GolonganllB

: 150/(1714,28571 S)

(3.38)

9. Asuransi (Insurance)
Jalan Tol dan Jalan Non Tol

Golongan I

:38/(500S)

(3.39)

GolonganllA

: 6/(2571,42857 S)

(3.40)

GolonganllB

: 61 /(1714,28571 S)

(3.41)

dengan S adalah kecepatan (JasaMarga, 1997).

3.9.3.1.3. Perhitungan Komponen BiayaOperasi Kendaraan

Biaya Operasi Kendaraan dihitung berdasarkan perkomponen biaya,
formula perhitungan dapat dilihat pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Nilai Moneter Biaya Operasi Kendaraan dengan Metode PCI
Komponen BOK

Perhitungan BOK
(dalam rupiah)

Konsumsi Bahan Bakar (Fbb)

Fbb x Jarak x Harga satuan Bahan Bakar / 1000

iwiuuuioi itiiuju x viuinuj ^lliipl

Frnp x Jarak x Harga satuan Minyak Pelumas /1000

Konsumsi Ban (Fkb)

Fkb x Jarak x Harga satuan Ban /1000

Pemeliharaan '

Biaya Suku Cadang Q7pc)
Biaya Tenaga Kerja (Fpk)
Depresiasi (Fdp)
Bunga Modal (Fbm)
Asuransi (Fas)
Nilai Waktu (Tv)

Fpc x Jarak x Harga kendaraan terdepresiasi /1000
Fpk x Jarak x Harga Upah Mekanik Per jam /1000
Fdp x Jarak x 0.5 Harga kendaraanterdepresiasi/ 1000
Fbm x Jarak x 0.5 Harga kendaraanterdepresiasi / 1000
Fas x Jarak x 0.5 Harga kendaraan baru / 100

Is-M^f-"(S:xax (5F/ 5S) x N} x waktu tempuh x faktor regional

Sumber . Jasa Marga dan LAPI-ITB

3.9.3.2. Analisis Nilai Waktu Penumpang (Analysis for Time Value of
Passenger)

Peningkatan efisiensi waktu penumpang atau pengurangan nilai waktu

(time value) penumpang, akibat waktu tempuh penumpang lebih rendah

didasarkan atas penghematan waktu di jalan arteri dan dijalan tol.
Perhitungan nilai waktu (time value) penumpang dengan metode PCI

menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori Herbert Mohring dimana
pengendara cenderung mencari rate dengan biaya operasi kendaraan minimum

dari beberapa alternatif jalan yang tersedia. Menurat teori ini, dinyatakan bahwa
persamaan total biaya perjalanan (cost oftravel) dapat dirumuskan sebagai berikut
(Jasa Marga, 1997):
C = F(S,N,Z)

S(S,N,Z)

(3.42)
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dengan,

X

= Nilai waktu sesuai dengan jenis kendaraan (Rp/jam)

F

= Biaya Operasi Kendaraan, tidak termasuk waktu (Rp/km)

C

= Total Biaya Operasi Kendaraan (Rp/km)

S

= Kecepatan selama perjalanan (km/jam)

S

= Kecepatan yang diinginkan pengendara (km/jam)

N

= Volume lalu lintas

Z

= Faktor-faktor lain yang berpengaruh

Berdasarkan pendekatan bahwa pertumbuhan kendaraan diikuti oleh perbaikan
jalan, diasumsikan bahwa S hampir sama dengan S, sedangkan N dan Z tidak
terlalu berpengaruh, sehingga persamaan berubah menjadi:

C

=F(S)xl/S

(3.43)

Apabila pemakai jalan bermaksud memperkecil Biaya Operasi Kendaraan, maka:
dC
—

dS

8F

X

5S

S2

= otx—x~
ocx —
x —
=
=0

BOKtotal
a

=

(344)
BOKtotal

BOKlangsung ~BOKbahanbakar
2

8F

X=S x— xa xAngka Statistik

(3-45)
(3-46)

Denganpersamaantersebut akan diperoleh nilai waktu

Tv

= X x t x fr

dengan,

Tv

= Time Value (Rp)

t

= Waktu Tempuh (jam)

(3.47)
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fr

= Faktor Regional

Salah satu koreksi dalam menentukan nilai waktu adalah adanya faktor regional
yang ditentukan dari besamya pendapatan masing-masing daerah dengan formula
sebagai berikut:
PDRB

''""pRPB

(3-48)

dengan,

fr

= Faktor regional

PDRB = Pendapatan Daerah Rata-Rata Brato (dari daerah lokasi jalan tol)
PRPB = Pendapatan Rata-Rata Pusat Brato (dari DKI Jakarta)

3.9.4. Analisis Biaya-Manfaat Ekonomi (Economic Cost BenefitAnalysis)
Analisis biaya-manfaat digunakan untuk mengevaluasi proyek dan
memproyeksikan kemanfaatan proyek tersebut. Pada analisis ini digunakan
beberapa kriteria investasi dalam menentukan kelayakan suatu proyek.
3.10. Analisis Kelayakan Finansial

Prosedur atau tahapan dari analisis kelayakan finansial dapat dilihat pada
diagram ateuflow chart berikut (Gambar 3.3.).

L
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Gambar 3.3. Diagram Alur Analisis Kelayakan Finansial
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3.10.1. Pengertian Umum

Jalan tol merapakan sebuah proyek investasi yang berorientasi pada
keuntungan {profit oriented), sehingga tingkat pengorbanan yang dikeluarkan dan
manfaat yang diperoleh dibatasi pada sudut pandang komersial. Untuk itu

diperiukan analisis kelayakan finansial yang akan melakukan penilaian terhadap
perencanaan pembiayaan (costing) dan potensi penerimaan (earning) yang akan
diperoleh serta proses pembiayaan {financing) yang akan dilakukan.

Analisis kelayakan finansial terhadap proyek jalan tol perlu dilakukan

dengan tujuan untuk menilai ketersediaan dana, kemampuan jalan tol dalam
mencapai tingkat keuntungan tertentu (profitable), kemampuan proyek jalan tol
membayar kembali dana tersebut dan perkembangan proyek jalan tol tersebut
sesuai dengan usia proyek (project life) yang direncanakan.

Untuk menentukan kelayakan secara finansial diperiukan analisis terhadap
perencanaan biaya finansial {financial cost), proyeksi pendapatan (revenue

projection) dengan memperhitungkan tarif tol (toll rate) rencana disertai perkiraan

volume lalu lintas dan perencanaan keuangan {financial plan) yang akan
digunakan dalam membiayai proyek investasi tersebut.

3.10.2. Biaya Finansial Proyek (Project Financial Costs)
Analisis biaya finansial suatu proyek jalan tol dilakukan untuk

memperkirakan kebutuhan biaya investasi dan biaya operasional-pemeliharaan
sepanjang usia proyek tersebut. Biaya finansial yang diestimasikan tersebut harus
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mencerminkan biaya investasi sesungguhnya (real cost) ketika proyek jalan tol
dilaksanakan.

Pada analisis finansial, biaya yang akan digunakan untuk investasi dan

operasional-pemeliharaan dinyatakan menurat harga basis tetap {fixedprice basis)
pada tahun tertentu dan biasanya mengambil harga-harga yang berlaku pada saat
studi kelayakan tersebut dilakukan atau pada tahun permulaan investasi jalan tol
dilakukan. Untuk penggunaan biaya pada tahun-tahun berikutnya dinilai menurat
proyeksi laju inflasi yang akan berlaku di masa mendatang.
3.10.2.1. Biaya Investasi (Investment Cost)

Perkiraan biaya investasi didasarkan pada penggunaan sumber daya dalam

setiap unsur pekerjaan serta kajian metode konstruksi. Adapun perkiraan atau

estimasi biaya investasi harus mencerminkan harga yang wajar dibanding proyek
sejenis lain. Komponen biaya yang diestimasikan (Jasa Marga ,1995) adalah :
1. BiayaProyek(Project Cost)

a. Biaya Perencanaan (Design Cost)

1). Biaya Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Biaya untuk aktivitas dalam kelayakan teknis dan lingkungan jalan tol
terhadap kondisi saat pekerjaan dilakukan dan bila perlu dapat diusulkan
alternatif lain yangoptimum.

2) Biaya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Biaya untuk memperkirakan dan mengevaluasi dampak lingkungan yang
akan terjadi pada tahapan pra konstruksi, konstruksi, dan pasca
konstruksi serta menentukan cara-cara penanganan dampak negatif dan
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menyusun resettlement plan (rencana pemukiman kembali penduduk

yang dibebaskan). Studi ini mengacu pada pedoman dan petunjuk yang
dikeluarkan oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pekerjaan Umum.
3) Biaya RencanaTeknikAkhir(FinalEngineering Design)

Biaya untuk mendapatkan desain detail yang optimum teratama aspek
teknis dan finansial serta menghasilkan Dokumen Rencana Teknik

dengan tingkat keakuratanyangtinggi
b. Biaya Konstruksi (Construction Cost)

Sub Total dari Biaya Konstruksi terdiri atas item-item pekerjaan (Bukaka

Teknik Utama, 1995) yaitu biaya Umum (general), biaya Pekerjaan Tanah (earth
work), biaya Perkerasan Lentur {flexible pavement), biaya Jembatan (bridges),
biaya Struktur Pemisah Badan Jalan (grade separation structure), biaya Drainasi

(drainage), biaya Konstraksi Terkait (related construction), biaya Simpang Susun
(interchange), biaya Pembatas Sepanjang Jalan Tol (troughway toll barrier),

biaya Area Pelayanan (service area), biaya Kantor Cabang (branch office), biaya
lansekap (landscape).

Dalam biaya konstruksi di atas sudah termasuk pula kenaikan harga

konstruksi selama pelaksanaan (price escalation), asuransi (pekerja, pihak ketiga
atau thirdpartyliabilities, asuransi bangunan) dan profit bagi kontraktor.
c. Biaya Peralatan Tol (TollEquipment Cost)

Biaya untuk pengadaan peralatan tol yang berfungsi sebagai alat bantu

dalam transaksi, alat kontrol pendapatan tol dan alat bantu petugas. Adapun
peralatan dan komponen yang terpasang (Jasa Marga, 1995) adalah:
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f. Overhead Proyek

Biaya yang mencakup pengeluaran untuk manajemen proyek selama masa

konstraksi dan masa pemeliharaan (Bukaka Teknik Utama, 1995), terdiri atas

biaya personalia (personnel cost), Jamsostek, ruang dan peralatan perkantoran
(office space and stationaries), biaya transportasi dan perjalanan (transportation
and travelling expenses).

2. Biaya Pengadaan Tanah (Land Acquisition Cost)

Perkiraan biaya yang digunakan untuk pembebasan tanah untuk keperluan

Daerah Milik Jalan (Damija) harus sesuai dengan rencana teknis dan gambar yang
telah disetujui (prefeasibility study) dan status desain pada saat itu.

Adapun Daerah Milik Jalan (Damija) sendiri diperantukkan sebagai jalan
utama (termasuk jalan akses dan pemlmgzn/intersectiori), overpass/underpass
(termasuk jalan akses), simpang susun, jalan samping (frontage road), fasilitas tol

(kantor, plaza, rumah dinas dan pelataran ) dan tempat istirahat (Jasa
Marga, 1995).

Adapun yang termasuk dalam biaya pengadaan tanah (Jasa Marga, 1995) adalah :
a. Biaya ganti ragi tanah, tanaman, bangunan, dan pemukiman (bila ada)

Biaya didasarkan pada perhitungan Volume Daerah Milik Jalan (damija)
dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), harga dasar, harga satuan.

b. Utilitas seperti telepon, listrik, gas, air PAM dan sebagainya, untuk relokasi
dan atau pengamanan utilitas.

c. Biaya tak terduga (contingencies)

Biaya ini haras diperhitungkan dengan kemungkinan di antaranya :

/
/

f
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l).Pada gardu masuk dan keluar:

Toll Collectors Terminal (ICY), Duty Card Terminal (DCT), Badge
Card Terminal (BCT), Pre-Paid Card Terminal (PPCT), Lane Printer
(LPR), Fare Display (FDP), Integrated Optical Loop (IOL), Vehicle
Class Display (VCD), Violation Alarm (VIA), Lane Closed Barrier

(LCB), Lampu Lalu-lintas Atas (LLA), Lampu Lalu-lintas Bawah (LLB),
Lane Terminal andSwitch Box (LTS), SRAM Card Reader.
2). Pada gerbang tol:

Plaza Computer System (PCS), Plaza Computer (PC), Printer Plaza, Log
Printer Plaza, UPS and Stabilizer, Panel Distribution Box (PDB).
d. Biaya Supervisi Proyek (Project Supervision Cost)

Biaya supervisi merapakan biaya yang digunakan untuk pengawasan

pelaksanaan proyek pada saat pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pasca
konstruksi (Bukaka Teknik Utama, 1995). Komponen biaya tersebut digunakan
untuk

biaya

personalia

(personel

cost),

persiapan

(preparation),

mobilisasi/demobilisasi, ruang dan periengkapan perkantoran (office space and
equipment), peralatan kantor (office stationaries), komunikasi (communication),
transportasi (transportation), akomodasi (accommodation).
e. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % dari total jumlah biaya
Perencanaan, biaya Konstruksi, biaya Peralatan Tol, dan biaya Supervisi Proyek
(Bukaka Teknik Utama, 1995).
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l).Perubahan/perbedaan volume antara saat perkiraan dibuat dengan
realisasi akibat pembahan desain seperti trase jalan, type simpang
susun/persilangan dan akibat efek gergaji sehingga garis pembebasan
tanah tidak selalu lurus.

2). Pembahan harga akibat antara lain:

Pembahan status peruntukan tanah misalnya dari tanah ladang/sawah ke

pemukirnan/industri atau dari daerah yang belum berkembang menjadi
daerah berkembang atau pembahan status hak atas tanah yakni dari tanah

belum bersertifikat menjadi berseterfikat atau terjadi perkembangan
tuntutan harga ganti ragi dari masyarakat.
d. Biaya Eskalasi

Diperhitungkan sehubungan dengan kemungkinan terjadinya perabahan

harga akibat perbedaan waktu antara dibuatnya perkiraan dengan waktu
pembayaran.

e. Biaya Administrasi Pembebasan Tanah

Diperiukan antara lain untuk biaya operasional panitia, administrasi

panitia, biaya sertifikat (atas nama Bina Marga), biaya administrasi proyek
(pembebasan tanah).

f. Biaya bunga selama pengadaan tanah.

Pembebasan tanah yang dilakukan dengan menggunakan uang pinjaman
dari perbankan dimasukkan sebagai arus kas keluar (out cash flow) setelah satu
tahun saatkonstruksi selesai, sehingga beban bunga selama masa pengadaan tanah
diperhitungkan sebagai biaya.

47

3. Biaya Finansial (Financial Cost)

Biaya finansial diperuntukkan pengurasan dan administrasi dana pinjaman
dari bank-bank baik bank luar negeri maupun bank dalam negeri (Bukaka Teknik
Utama, 1995) seperti ; biaya persiapan (arrangement), komisi bank (bank

charges), konsultan hukum (legal consultant), penasehat keuangan {financial
advisor), notaris publik {public notary).

3. Biaya Bunga Selama Konstraksi (Interest During Construction)
Pada tahapan konstraksi, biaya pelaksanaannya yang diambil dari

pinjaman perbankan, dimasukkan sebagai arus kas keluar (out cashflow) setelah
satu tahun dari saat konstruksi selesai sehingga beban bunga selama masa

konstruksi diperhitungkan sebagai biaya.
3.10.2.2. Rekapitulasi Biaya Investasi
Rekapitulasi biaya investasi terdiri dari Deskripsi Biaya dan Komponen
Biaya dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. Rekapitulasi Biaya Investasi
DESKRIPSI BIAYA

Biaya Perencanaan

Biaya Proyek

KOMPONEN BIAYA

Biaya Studi Kelayakan
Biaya AMDAL
Biaya Rencana Teknik Akhir
Biaya Perencanaan
Biaya Konstruksi

Biaya Peralatan Tol
Biaya Supervisi Proyek
Total Biaya Proyek

Total Biaya Investasi

Pajak Pertambahan Nilai 10 %
Biaya Proyek
Biaya Overhead Proyek
Total Biaya Proyek
Biaya Pengadaan Tanah
Biaya Finansial
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3.10.2.3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rutin (Operational and
Routine Maintenance Cost)

Perkiraan biaya operasional dan biaya pemeliharaan rutin disesuaikan

dengan tahun awal operasional jalan tol dan kenaikan biaya tersebut dapat
dipertimbangkan sejalan dengan tingkat inflasi dalam negeri. Biaya operasi dan

pemeliharaan rutin tersebut dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) komponen
biaya (Jasa Marga, 1995)yaitu :
1. Biaya Pegawai.

Biaya pegawai terdiri atas biaya gaji dan kesejahteraan pegawai yang
diperkirakan berdasarkan atas pengalaman pada jalan tol yang telah beroperasi.
2. Biaya Bahan Bakar.

Didasarkan atas kebutuhan operasional dalam rangka menunjang
kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pemakai jalan. Biaya ini
mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk BBM untuk kendaraan dinas, patroli,
ambulan, rescue, mobil derek, genset, dan sebagainya.
3. Biaya Pemeliharaan Rutin.

Biaya pemeliharaan rutin terdiri atas biaya pemeliharaan rutin jalan
maupun jembatan, gedung, kendaraan, dan peralatan tol.
4. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi termasuk biaya administrasi kantor dan penunjang
operasi tol seperti karcis tanda terima, duty card, formulir-formulir operasional,

kertas komputer dan sebagainya serta biaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
yang didasarkan satu permil dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).
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5. Biaya Umum.

Merapakan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat umum seperti listrik

jalan, biaya kamtib, SPPD, sewa kendaran, sewa aktiva lain, dan biaya umum
lainnya.

6. Biaya Lain-Lain (biaya Overhead).

Biaya Iain-lain terdiri fasilitas direksi, listrik dan telepon kantor serta biaya
administrasi lainnya.

3.10.2.4. Biaya Pemeliharaan Periodik (Periodic Maintenance Cost)
Pemeliharaan periodik dilakukan setelah 10 tahun sejak beroperasinya

jalan tol dan pada tahapan selanjutnya dilakukan setiap 5tahun sekali. Adapun
biaya pemeliharaan periodik (Bukaka Teknik Utama, 1995) meliputi:
1. Pelapisan ulang perkerasan jalan.
2. Pengecatan marka jalan.

3. Perbaikan terhadap kerasakan akibat kondisi tanah dan lingkungan serta
kesalahan dalam pembangunan yang memerlukan penanganan khusus.

3.10.2.5. Depresiasi (Depreciation) dan Amortisasi (Amortisation)
Depresiasi (depreciation) merapakan penyusutan terhadap aset tetap (fixed
asset) seperti aset yang dihasilkan dari investasi jalan tol. Depresiasi bukanlah
suatu pengeluaran kas tetapi suatu prosedur akuntansi yang bermaksud

membebankan biaya perolehan aset tetap dengan menyebar selama umur proyek
di mana asettersebut masih berfungsi.
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Depresiasi dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dipotong dari bagian
yang akan dikenakan pajak sehingga dorongan untuk mendepresiasikan aset

dalam periode sesingkat mungkin dalam batas-batas yang diijinkan oleh
peraturan. Pada tahap selanjutnya, tindakan ini akan mengurangi jumlah pajak
yang haras dibayar pada awal operasional jalan tol sehingga meningkatkan aliran

kas masuk dan mempercepat pengembalian perolehan aset serta mengurangi
resiko yang mungkin timbul (Imam Suharto, 1995).

Adapun amortisasi (amortisation) lebih diartikan sebagai penyusutan
secara bertahap terhadap intangible assets. Untuk menghitung kedua jenis
penyusutan tersebut dalam proyek jalan tol sebaiknya digunakan metode straight

line yang menyebarkan biaya perolehan aset secara merata sepanjang umur
proyek atau umur depresiasi. Adapun nilai depresiasi dapat diformulasikan
sebagai berikut:
Biaya Perolehan Aset

Nilai Depresiasi =

(3 49)
Umur Depresiasi

3.10.2.6. Biaya Bunga Pinjaman (Loan Interest Cost)

Bunga pinjaman mempakan biaya modal (cost of capital) yang menjadi

kewajiban finansial dari pihak peminjam atau debitur (Syafaradin Alwi, 1994).

Besamya biaya bunga pinjaman baik dari pinjaman dalam maupun luar negeri

sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku dan hasil negosiasi antara peminjam
(debitur) dengan pemberi pinjaman (kreditur).
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3.10.2.7. Biaya Pajak

Pajak yang dikenakan adalah pajak perusahaan (corporation tax) sebesar

30 %dari keuntungan (profit) yang diperoleh. (Bukaka Teknik Utama, 1995).
3.103. Proyeksi Pendapatan Tol (Toll Revenue Projection)
Proyeksi pendapatan dibuat dengan memperhitungkan proyeksi lalu lintas di
masa mendatang, penentuan tarif tol awal dan penyesuaiannya, berarti membuat

perkiraan pendapatan bagi pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran
investasi.

3.10.3.1. Proyeksi Volume Lalu Lintas

Untuk volume lalu lintas awal dapat diperoleh dari hasil survey lalu lintas

pada jalan yang ada (existing road) dan untuk memproyeksikan tingkat
pertumbuhan lalu lintas jalan tol dapat dilakukan dengan mengkaji jalan tol yang
sudah dioperasikan sebagai salah satu referensi (JICA, 1990).
3.103.2. Penentuan Tarif Tol Awal (Initial Toll Rate)
Penentuan tarif tol awal dapat didasarkan pada UU Jalan No. 13 tahun
1980 dimana tarif tol yang diambil tidak boleh lebih besar dari 70 % Besar

Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan (BKBOK). Dapat digambarkan bahwa:
TARTF TOL < 70 % BKBOK

Dengan (Jasa Marga, 1997),

BKBOK = [ (BOK non tol x Dnon tol) - (BOK tol x Dtol) ] + [ ((D non tol /
Vnontol)- (Dtol/Vtol))xTv]

(3.50)
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dimana:

BKBOK

= Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan (Rp)

BOKnon tol = Biaya Operasi Kendaraan di jalan non tol (Rp/km)
BOKtol

= Biaya Operasi Kendaraan dijalan tol (Rp/km)

Dnon tol

= Panjangjalan non tol (km)

Dtol

= Panjangjalantol(km)

Vnontol

= Kecepatan dijalan nontol (km/jam)

Vtol

= Kecepatan dijalantol (km/jam)

Tv

= Nilai waktu (Rp/jam)

Penentuan tarif tol juga dapat ditentukan dengan mengacu pada jalan tol

terbara di propinsi yang sama atau yang berdekatan. PT. Jasa Marga (Persero)
mempunyai indeks perbandingan tarif tol yang ditinjau dari kawasan dimana
terletak jalan tol tersebut, (tabel 3.3.)
Tabel 3.3. Perbandingan Indeks Tarif Jalan Tol
KAWASAN

INDEKS
Gol. I

Gol.nA&Gol.nB

Jagorawi

100

100

Jakarta -Tangerang
Surabaya - Gempol

132

148

81

106

Belmera

103

135

Semarang
Ciujung-Serang
Cengkareng

59

88

114

85

384

288

South - West

180

135

Jakarta - Cikampek

121

145

North - South

212

159

Sumber : Management Service for the Toll Way System Project Technical Report No. 3
November 1988. (JasaMarga and Study Team)

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam
menentukantarif tol awal (Indah Karya, 1997):
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1. Perkembangan terakhir jalan tol dengan mengacu pada kebijaksanaan
pemerintah atas penyelenggaraan jalan tol dalam perencanaan jangka panjang
tarif tol.

2. Posisi terakhir tarif tol dengan membandingkan tingkat tarif dengan jalan tol
lain.

3.10.3.3. Penyesuaian Tarif Tol

Penyesuaian tarif tol yang berlaku dapat diusulkan oleh pihak investor

melalui Jasa Marga secara berkala tiap 2 (dua) tahun sekali, dengan rumusan
usulan

TARTF TOL BARU < 70 % BKBOK (Jasa Marga, 1997),

Tb = TL(l +(l1+lo)/h)

(351)

dimana:

TB

= Tarif baru

TL

= Tarif lama

1/

= Indeks Harga Konsumen pada saat pengusulan tarif baru

h

= Indeks Harga Konsumen pada saat pengusulan tarif lama

Untuk penyesuaian tarif tol luar biasa dapat diusulkan pada kondisi

terjadinya keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan dampak material
terhadap kondisi keuangan investor.

3.10.3.4. Tingkat Diversi (Diversion Rate)

Perkiraan volume lalu lintas sebenarnya tidak mencerminkan jumlah
pengguna tol secara keseluruhan. Jumlah pengguna jalan tol pada awal
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operasional dapat ditentukan dengan memperkirakan prosentase pembelokan
(diversi) kendaraan dari jalan arteri menuju jalan tol.

Tingkat diversi ditentukan dengan menggunakan formula yang disesuaikan
dengan golongan kendaraan dengan terlebih dahulu menentukan diferensi waktu
perjalanan (travel time difference). Adapun diferensi waktu perjalanan (travel time
difference) sendiri mempakan selisih waktu tempuh dari rate terpendek jalan tol
dan jalan arteri atau dirumuskan sebagai berikut (JICA, 1990):
T - (Dnontol/Vnontol)-(DtoI/Vtol)

dengan T

n> 52)

= Diferensi waktu perjalanan (travel time difference)

Dnontol = Panjang jalan non tol (arteri)

Vnon tol = Kecepatan di jalan non tol (arteri)
Dtol

=

Panjang jalantol

Vtol

= Kecepatan di jalan tol.

Selanjutnya dapat digunakan ramus sebagai berikut (JICA, 1990):
Kendaraan Golongan I

D =-

*

P

^vx 2,27684

(3.53)

l + 0,00002855x —

Kendaraan Golongan IIA

P =

1

l+0,000587xfKendaraan Golongan IIB

P =

1,74818

(3.54)

1

l+0,00006078x(-

.2,34860

(3.55)
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Dengan P = Tingkat diversi
X = Tarif tol

T = Diferensi waktu perjalanan (travel time difference)

Persamaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut

kurva rasio diversi (diversion ratio curve). Untuk menentukan tingkat diversi
dengan menggunakan kurva teriebih dahulu ditentukan besaran sumbu x kurva

yakni tarif tol dibagi dengan diferensi waktu perjalanan (JICA, 1990). Pada tabel

3.4. sampai tabel 3.6. berikut kurva rasio diversi sesuai dengan golongan
kendaraan;

8

28

*8

68
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183

120

148

153

163

20e

Toll/Time difference (Rp./minute)

Sumber :Feasibility Study on Bogor-Bandung Road Project

Gambar 3.2. Kurva Tingkat Diversi Kendaraan Golongan I
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Gambar 3.5. Kurva Tingkat Diversi Kendaraan Golongan IIA
Heavy Truck
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Sumber :Feasibility Study on Bogor-BandungRoadProject

Gambar 3.6. Kurva Tingkat Diversi Kendaraan Golongan IIB

3.10J.5. Perkiraan Pendapatan Jalan Tol (Toll RoadRevenue Estimated)
Pendapatanjalan tol sebagian besar diperoleh dari operasional jalan tol dan

sebagian kecil lainnya dapat diperoleh di luar operasional jalan tol. Pendapatan
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operasional jalan tol diperoleh dengan menghitung volume lalu lintas serta tingkat
diversinya dan tarif tol yang telah ditetapkan. Pendapatan jalan tol dalam satu
tahun dapat diformulasikan sebagai berikut (Bukaka Teknik Utama, 1995):

Pendapatan Operasi Tol =(Vol.LLx Tk. Diversi) xTarifTol x365... (3.56)
Untuk pendapatan di luar operasional tol biasanya diperoleh dari reklame,
service area dan sebagainya. Besamya pendapatan tersebut dapat ditentukan

dengan cara menetapkan asumsi tertentu dan menjadikan jalan tol yang telah
beroperasi sebelumnya sebagai referensi (Indah Karya, 1997).
3.10.4. Perencanaan Keuangan (Financial Planning)
Perencanaan keuangan dilakukan untuk menghitung kebutuhan dana

proyek, menentukan alternatif sumber biaya yang diperiukan berkut tingkat suku
bunganya dan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan.
3.10.4.1. Asumsi-Asumsi Pembiayaan

Pembiayaan proyek yang berskala besar seperti proyek jalan tol biasanya
dilakukan melalui modal sendiri (equity) ten project finance yang merupak
an

bentuk pinjaman (kredit investasi) bersifat jangka panjang yang pembayaranny;

a

didasarkan atas kemampuan proyek tersebut melunasi kewajiban finansial.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk pinjaman jangka panjang
antara lain:

1. Rasio utang terhadap modal sendiri (debt to equty ratio)

Merapakan rasio utang yang diukur dari perbandingan utang jangka panjang
dengan modal sendiri (ekuitas). Adapun rasio pinjaman jangka panjang dengan
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modal sendiri yang layak menurat Jasa Marga tidak lebih dari 75 :25 dan tidak

termasuk loan atau equity untuk pembebasan tanah (Jasa Marga, 1995).
Dengan demikian semakin kecil DER semakin baik kinerja keuangan dari
proyek tersebut.

2. Tingkat suku bunga

Merapakan bunga majemuk (compound interest) yang dikenakan pada setiap
pinjaman. Tingkat suku bunga yang mencerminkan biaya modal (cost of
capital) tersebut mempunyai fungsi sebagai tingkat pembatas (hurdle rate) dan
sebagai tingkat diskonto atau discount rate (Syafaraddin Alwi, 1994).
3. Graceperiod

Merapakan penangguhan pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunga
selama waktu yang diperiukan sehingga mencapai tingkat operasional yang
layak untuk suatu investasi baru. Penentuan periode tersebut biasanya
merapakan hasil negoisasi pihak pemberi utang (kreditur) dengan pihak

penerima utang (debitur) dengan tetap mengacu pada kelayakan proyek
tersebut (Winardi, 1992).

4. Periode penyicilan (Installment Period)

Merapakan jangka waktu pelunasan kewajiban finansial teratama pokok
pinjaman jangka panjang.

3.10.4.2. Proyeksi Keuangan (Financial Projection)

Proyeksi keuangan merapakan sistem informasi yang memperkirakan

pengeluaran dan pendapatan yang akan terjadi pada proyek jalan tol. Proyeksi
yang dihasilkan kemudian dipelajari, dianalisakan dan diinterpretasikan untuk
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membuat keputusan-keputusan keuangan yang berkaitan dengan proyek jalan tol
tersebut (D. Hartanto, 1977). Pada proses studi kelayakan proyek jalan tol
proyeksi keuangan yang biasa digunakan adalah.:

1. Rencana Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang

Suatu proyek yang dibiayai dengan pinjaman ekstemal baik bempa
pinjaman jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang selayaknya membuat
jadwal pengembalian pinjaman pokok berikut bunga yang dibebankan pada
pinjaman tersebut. Pembuatanjadwal pembayaran tergantung asumsi-asumsi yang
mendasari pinjaman tersebut seperti tingkat suku bunga investasi, grace period
dan periode pengembalian.

2. Neraca Rugi Laba (Income Statement)

Neraca rugi laba merapakan cara untuk melihat profitabilitas dari proyek.
Hal ini berarti dari laporan ini dapat dilihat besar keuntungan dan keragian yang

dialami proyek jalan tol selama masa operasionalnya. Pembuatan neraca rugi laba
didasarkan pada persamaan berikut:

Pendapatan - Pengeluaran =Laba Bersih

(357)

Laba bersih yang dihasilkan tersebut sudah termasuk pajak perasahaan yang
dikenakan pada setiap laba yang dihasilkan (Imam Suharto, 1995).
3. Aliran Kas (Cash Flow Statement)

Aliran kas dibutuhkan dalam proyek jalan tol karena investasi dalam

proyek ini mengeluarkan biaya yang sangat besar dan tidak semua biaya ini
dibiayai oleh modal sendiri bahkan sebagian besar menggunakan uang pinjaman.

60

Pembuatan aliran kas proyek haras berpedoman pada prinsip-prinsip berikut
(Imam Suharto, 1995):

a. Menganalisis proyek investasi, aliran kas yang dicatat hanyalah arus dana
masuk dan keluar yang berkaitanproyekjalan tol.

b. Analisis terhadap aliran kas dilakukan jika aliran kas dihitung setelah
keuntungan yang diperoleh dikenakan pajak.

c. Aliran kas tidak perlu memperhatikan sunk cost yaitu biaya-biaya sebelum

adanya proyek jalan tol karena jenis biaya yang diperhitungkan adalah biaya
proyek yang dikeluarkan setelah ada keputusan proyek dijalankan.

d. Dalam mengevaluasi kelayakan proyek penyicilan pinjaman pokok dan bunga
tidak dimasukkan dalam aliran kas sebab pada saat menggunakan metode NPV

atau IRR dipakai arus diskonto dengan tingkat pengembalian (discount rate)
sebagai hurdle rate. Hal ini berarti secara implisit biaya modal (bunga) telah

diperhitungkan. Adapun biaya bunga selama konstruksi (interest during
construction) dikategorikan sebagai biaya investasi sehingga dimasukkan
dalam aliran kas.

