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Abstrak. Studi kelayakan investasi property pembangunan pergudangan PT. XYZ Sentul Bogor,
adalah kegiatan investasi yang merupakan kunci penting dalam operasional sebuah
perusahaan. Dalam kegiatan investasi membutuhkan modal yang besar, oleh sebab itu
diperlukan adanya sebuah studi kelayakan setiap akan dilakukannya invetasi agar dapat
memberikan masukan kepada para pengambil keputusan pada suatu perusahaan. Selain itu,
studi kelayakan ini juga menganalisa apakah suatu proyek investasi itu layak atau tidak untuk
dapat dijalankan dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek ekonomi
dan keuangan, aspek manajemen dan organisasi. Dalam penelitian ini analisa suatu investasi
menggunakan beberapa metode yakni Payback Periode selama 3,81 Tahun, hal ini dapat
diterima karena masih lebih pendek dari periode yang disyaratkan yaitu 5 tahun (60 bulan).
Net Present Value sebesar Rp. 63.545.533.934 sehingga investasi layak untuk diterima. Nilai
Internal Rate of Return 56,34% > rate of interest = 6.5%, sehingga investasi layak diterima.
Nilai Benefit Cost Ratio = 1,14 > 1, sehingga investasi layak diterima. Berdasarkan hasil analisis
Break Even Point dimana biaya sama dengan pendapatan dan didapatkan hasil 38,1 Tahun
Kata Kunci : Studi Kelayakan, Investasi Properti, Aspek-aspek Studi Kelayakan
Abstract. Feasibility study of investment property development of PT. XYZ Sentul Bogor, is an
investment activity that is an important key in the operation of a company. In investing
activities requires a large capital, therefore it is necessary to have a feasibility study every will
be made to provide input to the decision makers in a company. In addition, this feasibility study
also analyzes whether an investment project is viable or not to be run from market and
marketing aspects, technical and technological aspects, economic and financial aspects,
management and organizational aspects. In this research analysis of an investment using
several methods namely Payback period for 3.81 years, it is acceptable because it is still shorter
than the required period of 5 years (60 months). Net Present Value of Rp. 63,545,533,934 so
the investment is worthy to be accepted. The value of Internal Rate of Return is 56.34% > rate
of interest = 6.5%, so the investment is worthy of acceptance. The value of Benefit Cost Ratio =
1.14 > 1, so the investment is acceptable. Based on the results of the Break Even Point analysis
where the cost is equal to revenue and obtained 38.1 years
Keywords : Studi Kelayakan, Investasi Properti, Aspek-aspek Studi Kelayakan.

1. PENDAHULUAN
Bisnis properti merupakan investasi uang atau menanamkan modal dalam bentuk tanah dan ditambah
bangunan, keuntungannya berupa proteksi daya beli terhadap inflasi dan mendapatkan nilai tambah dari
pengembangan (seperti dijadikan bangunan komersial, perumahan serta perindustrian). Properti merupakan
salah satu investasi terbaik, karena karakteristik properti berbeda dengan bisnis lainnya. Lambat laun tanah akan
semakin sempit dan mahal karena jumlah penduduk terus berdatangan. Rumah, Pertokoan, Perkantoran, Pabrik
212

Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 17 Juli 2019

ataupun Pergudangan baru akan terus dibangun, terutama di kota-kota besar dan negara berkembang. Hal inilah
yang menjadi dasar bagi developer untuk mengembangkan bisnis properti ini. Permasalahan yang dihadapi
perusahaan saat ini adalah tidak adanya ketersediaan lahan di lokasi yang strategis, namun PT. XYZ ini mencoba
menginvestasikan lahan yang berada di pinggir ibukota yang dimana lokasi tersbut berdekatan dengan
lingkungan industri dan akses menuju ibukota dapat melalui Jalur Bebas Hambatan atau Toll. Sehubungan
dengan adanya permintaan gudang di area tersebut untuk penyimpanan.
Analisa kelayakan investasi sangat diperlukan untuk mengurangi resiko akibat kondisi ketidakpastian dalam
melakukan investasi. Kesalahn penanaman modal atau investasi dapat memberikan dampak negatif terhadap
perusahaaan. Perusahaan berharap kegiatan penanaman modal investasi yang dilakukan dapat memberikan
hasil yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.

2. LANDASAN TEORI
Studi Kelayakan proyek bisnis menurut Suad Husnan dan Suwasono Muhammad, 2014 adalah penelitian tentang
dapat tidaknya suatu proyek bisnis (biasanya merupakan proyek bisnis investasi) dilaksanakan dengan berhasil.
Keberhasilan ini diartikan sebagai agak berbeda-beda. Ada yang mengartikan lebih terbatas, ada juga yang
mengartikan dalam artian yang lebih luas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat
tentang manfaat ekonomis suatu investasi.
Aspek-aspek dalam Studi Kelayakan
1.

Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar adalah inti dari penyusunan studi kelayakan proyek, karena permintaan pasar terhadap produk
merupakan dasar untuk meyediakan produk. Oleh karena itu, studi mengenai aspek pasar bertujuan untuk
mengetahui besarnya permintaan terhadap produk yang akan disediakan dan menempatkan produk yang akan
dipasarkan pada posisi yang menguntungkan sehingga proyek dapat dijalankan. Secara singkat dapat dibuat
bahwa penelitian mengenai aspek pasar menyangkut hal-hal berikut ini : Pasar potensial, Segmentasi pasar,
Analisa pesaing.
2.

Aspek Teknis dan Teknologi

Aspek Teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek bisnis secara teknis
dan pengoperasiannya setelah proyek bisnis tersebut selesai dibangun.
Beberapa pertanyaan utama y ang perlu mendapatkan jawaban dari aspek teknis ini adalah :
-

Lokasi proyek bisnis, yakni dimana suatu proyek bisnis akan didirikan baik untuk pertimbangan lokasi dan
lahan pabrik maupun lokasi bukan pabrik.
Seberapa besar skala besar operasi/luas produksi ditetapkan untuk mencapai suatu tingkatan skala
ekonomis.
Kriteria pemilihan mesin dan equipment utama serta alat pembantu mesin dan equipment.
Bagaimana proses produksi dilakukan dan layout pabrik yang dipilih, termasuk juga layout bangunan dan
fasilitas lain.
Apak jenis teknologi yang diusulkan cukup tepat, termasuk didalamnya pertimbangan variabel sosial.
3. Aspek Ekonomi dan Keuangan

Aspek Keuangan ini membicarakan tentang bagaimana menghitung kebutuhna dana, baik kebutuhan dana
untuk aktiva tetap, maupun dana untuk modal kerja. Selain itu juga dibicarakan sumber dana yang bisa
dipergunakan untuk memnuhi kebutuhan akan dana tersebut.
4.

Aspek Manajemen dan Organisasi

Terdapat dua karakteristik penting dari suatu organisasi yaitu pembagian tenaga kerja dan hirarki otoritas.
Pekerjaan-pekerjaa dipecah dalam sekumpulan tugas yang dialokasikan di tengaa kerja yang ada. Juga hierarki
otoritas menunjukkan tentang adanya struktur formal dengan hierarki dari posisi, di mana posisi yang lebih
rendah berada di bawah supervisi dan pengendalian dari slaah satu posisi yang lebih tinggi. Dari uraian singkat
mengenai pengertian oraganisasi, tampak bahwa dalam organisasi diperluakan koordinasi, keseimbangan, dan
harmonisasi dari semua bagian organisasi itu.
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisa kelayakan atau feasibility study yang dianalisa dari empat
aspek. Aspek pasar dan pemasaran menganalisa tentang pasar dan populasi, kemudian dicari bagaimana cara
pemasaran yang akan digunakan dengan adanya kebijakan pasar. Dari aspek Teknis dan teknologi, akan dianalisa
tentang fasilitas yang akan digunakan, luas lahan serta bagaimana mendirikan bangunan tersebut. Dari aspek
ekonomi dan keuangan, akan dianalisa tentang besarnya investasi yang dibutuhkan untuk penyediaan lahan,
sarana dan prasarana. Titik pulang pokok atau break even point juga ditentukan untuk mengetahui dititik mana
investasi kembali, besarnya tingkat pengembalian modal, dan analisa margin. Kemudian berdasarkan aspek
manajemen dan organisasi, akan dianalisa tentang pengadaan sumber daya manusia, pengembangannya, latar
belakang pendidikan dan keterampilan.

4. HASIL PEMBAHASAN
Rencana Anggaran Biaya
Berkaitan dengan rencana pembangunan pergudangan di Kawasan Industri Sentul Bogor, biaya investasi awal
ini berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami terima dari pihak perusahaan, rencana biaya proyek
tersebut adalah sebesar Rp. 88.488.067.000,- dengan modal sendiri Rp. 35.405.357.00 yang berasal dari biaya
perolehan tanah dan pinjaman dari pihak perbankan sebesar Rp. 53.082.710.00,- yang berasal dari biaya
pembangunan infrastruktur dan pergudangan serta kantor.
Penjualan Unit Gudang
Periode Penjualan ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing yang dimana pihak marketing
tersebut mampu menjual unit gudang yang dibangun oleh PT. XYZ.
Tabel 1. Data Penjualan Gudang
No.

Tahun

(1)

(2)

1
2
3
4
5

2016
2017
2018
2019
2020

Jumlah Gudang
Terjual

Tunai Keras

(3)

10
10
10
10
9
Jumlah

Hasil Penjualan

(4)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,259,000,000
3,584,900,000
3,943,390,000
4,337,729,000
4,771,501,900

(5) = (4) x (3)

Rp 32,590,000,000
Rp 35,849,000,000
Rp 39,433,900,000
Rp 43,377,290,000
Rp 42,943,517,100
Rp 194,193,707,100

Harga unit gudang pertahun untuk tahun 2016 adalah Rp. 3.259.000.000,- per unit. Untuk tahun berikutnya
harga unit gudang mengalami kenaikan sebesar 10% pertahun. Harga unit gudang 2017
Tabel 2. Harga Unit Gudang
Harga Unit Gudang Pertahun
(1)

(2)

No.

Tahun

1
2
3
4
5

2016
2017
2018
2019
2020

(3)

Kenaikan Pertahun
(%)
0
0.1
0.1
0.1
0.1

(4)

(5) = (4) x (3)

Harga Unit Gudang

Kenaikan Harga
Pertahun (Rp.)

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
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3,259,000,000
3,584,900,000
3,943,390,000
4,337,729,000
4,771,501,900

Rp
Rp
Rp
Rp

325,900,000
358,490,000
394,339,000
433,772,900
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Tabel 3. Biaya Perijinan

Uraian

Biaya Perijinan Tanah dan Bangunan
Luas/Unit
Satuan
Jumlah Biaya

(1)

(2)

Sertipikat Induk
Pemecahan Sertipikat
IMB

(3)

30,601
49
49
Jumlah

(4) = (2) x (3)

5,000 Rp
153,005,000
20,000,000 Rp
980,000,000
3,000,000 Rp
147,000,000
Rp 1,280,005,000

Tabel 4. Tunjangan Marketing
Tunjangan Marketing Penjualan
(1)

(2)

No.

Tahun

1
2
3
4
5

2016
2017
2018
2019
2020

(3)

(4)

Tunjangan
Marketing (%)
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
Jumlah

(5) = (4) x (3)

Harga Unit Gudang
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,259,000,000
3,584,900,000
3,943,390,000
4,337,729,000
4,771,501,900

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Tunjangan
Marketing
97,770,000
107,547,000
118,301,700
130,131,870
143,145,057
596,895,627

Pengolahan Data
PT. XYZ akan meminjam investasi awal sebesar Rp. 84.475.268.275,- dengan bunga sebesar 6,5% (sesuai dengan
suku bunga Bank Indonesia per tanggal 1 Desember 2016 selama 5 tahun dengan pembayaran uang seragam.
Tabel 5. Pengembalian Investasi
Periode Pengembalian Investasi
(1)

Tahun
1
2
3
4
5

(2)

(3) = 6.5% x (2)

Jumlah Terhutang
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

88,488,067,000
72,946,506,270
56,394,744,092
38,767,117,372
19,993,694,916

(4) = (2) + (3)

Bunga
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,751,724,355
4,741,522,908
3,665,658,366
2,519,862,629
1,299,590,170

Total Utang
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

94,239,791,355
77,688,029,177
60,060,402,458
41,286,980,001
21,293,285,085

(5)

Pembayaran Akhir
Tahun
Rp
21,293,285,085
Rp
21,293,285,085
Rp
21,293,285,085
Rp
21,293,285,085
Rp
21,293,285,085

(6) = (5) - (3)

Pembayaran Pokok
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,541,560,730
16,551,762,178
17,627,626,719
18,773,422,456
19,993,694,916

Berdasarkan data suku bunga Bank Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 besarnya suku bunga
yang cenderung menurun selama periode tersebut. Berikut ini grafik besarnya suku bunga Bank Indonesia tahun
2013 sampai 2016.

Unsur Pajak
Unsur pajak atas laba perusahaan memiliki arti penting yang dapat mempengaruhi besarnya laba bersih setelah
pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 besarnya pajak perusahaan untuk Tahun 2016 adalah
sebesar 25%.
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Dalam menganalisa aspek pasar digunakan metode pangsa pasar/market share dengan cara membandingkan
penjualan pergudangan dengan total hasil penjualan pergudangan selama 5 tahun, yang dimana jumlah gudang
yang terjual berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak marketing PT. XYZ sebagai berikut :Dari tabel diatas
untuk mengetahui pangsa pasar tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
Penjualan

Tahun = Total Penjualan x 100
32.590.000.000

2016 = 176.118.987.569 x 100 = 19%
34.219.500.000

2017 = 176.118.987.569 x 100 = 19%
2018 =

35.930.475.000
176.118.987.569

x 100 = 20%

37.726.998.750

2019 = 176.118.987.569 x 100 = 21%
2020 =

35.652.013.819
176.118.987.569

x 100 = 19%

Analisa Aspek Teknis dan TeknologiLokasi
Gudang (ware house) yang akan di bangun perseroan berlokasi di OCBD Business Park Jalan Olympic Kav B
Comercile Area Sentul Bogor dikarenakan lokasi gudang sangat strategis dimana terletak dikawasan industri
berhubungan langsung dengan akses tol menuju Jabotabek, Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung
Priok
Penyedian Bahan Baku
Ketersediaan bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang penting untuk dikaji dalam studi kelayakan
proyek. Ketersediaan bahan baku yang baik akan dapat menjaga keseimbangan proses pembangunan. Selain itu
kajian bahan baku dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana peluang ketersediaan bahan baku di masa
yang akan datang. Selain itu juga ketersediaan bahan baku yang teratur dapat mempengaruhi kualitas produk
yang dihasilkan. Kebutuhan batu bata, pasir, semen, besi beton, kawat bendrat, paku, kayu, pipa, cat dan
sebagainya sebagai bahan baku produksi banyak tersedia di Kabupaten Bogor.
Mesin dan Peralatan
Alat dan mesin merupakan salah satu faktor utama selain bahan baku, tanpa alat dan mesin maka proses
pembangunan pergudangan tidak dapat berjalan. Alat dan mesin yang akan digunakan meliputi Alat Penggali
Tanah (Excavator), Crane (alat pengangkat), Shovel dapat juga digunakan untuk membuat timbunan bahanbahan persediaan seperti kerikil, pasir, semen, dan sebagainya. Umumnya shovel dipasang di truck crawler, Pile
Drive Hammer untuk pemancangan tiang pancang beton buat pondasi dalam, , Drop hammer merupakan palu
berat yang diletakan pada ketinggian tertentu di atas tiang palu tersebut kemudian dilepaskan dan jatuh
mengenai bagian atas tiang, Batching Plant adalah alat berat yang digunakan untuk membuat beton jadi (Ready
mix Concrete) dan beberapa peralatan tambahan lainnya.
Bangunan
Bangunan Gudang yang akan dibangun perseroan terletak diatas tanah seluas ± 30.601 m². Lokasi Kawasan
pergudangan memiliki 49 gudang, setiap gudang dengan luas tanah 360 meter persegi dan luas bangunan 280
meter persegi.
Tata Bangunan/Layout Building
Tata bangunan dibuat berdasarkan perhitungan – perhitungan dengan tingkat keluasan ruangan yang memadai
dan tata letak yang sesuai dengan fungsi masing – masing serta memperhatikan hubungan antar fungsi.


Dari segi keamanan bangunan, masalah kebakaran harus mendapat perhatian khusus. Pemilihan bahan
bangunan harus memperhatikan faktor keamanan tersebut. Fire Alarm/heat detector terpasang sesuai
ketentuan teknis bangunan.



Ketinggian dasar bangunan dan saluran air dibuat sedemikian rupa sehingga bahaya banjir dapat dielakkan.



Tata letak diatur sedemikian rupa, sehingga memudahkan dalam mobilitas barang.
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Spesifikasi bangunan gudang di pilih bahan bangunan yang berkualiatas, lantai beton tebal 12cm K250, lantai
kantor keramik, tinggi dalam 7 meter, tinggi luar 8,8 meter, atap spandek, didinding bata ringan dan plester aci,
finishing cat, roling door, pompa air, instalasi listrik dan kapasitas listrik 6600 watt.
Fasilitas. Lokasi sangat strategis berada premium lokasi yaitu terhubung dengan jalur LRT Jakarta – Bogor, 100
meter dari pintu tol sirkuit Sentul, Koneksi langsung dengan Akses Tol menuju Jabotabek, Sukabumi, Bandara
Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priuk, bebas macet dan terintegritas dalam kawasan Olympic CBD Sentul
dan Bangunan gudang di lengkapi dengan fasilitas monitor gudang melalui konsep CCTV yang terhubung ke
smartphone. Juga dilengkapi remote acces control yang bisa mengoperasikan listrik, mematikan dan
menyalakan listrik semua perangkat elektronik dengan dukungan jaringan inetrnet cepat.
Analisa Aspek Ekonomi dan Keuangan
Berikut ini adalah perhitungan cash flow pembangunan pergudangan selama 5 tahun dari tahun 2016 - 2020
dengan kenaikan 5% pertahun. Data aliran cash flow berdasarkan hasil pengolahan data.
Perhitungan dengan Metode-metode Penilian Kelayakan Investasi
1. Metode Periode Pengembalian / Payback Periode
Payback Periode adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah penerimaan sama dengan jumlah investasi/biaya.
Metode mengabaikan konsep nilai waktu dari uang dan konsukuensi ekonomi setelah periode pengembalian
diabaikan. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa periode pengembalian ada diantara tahun ke 3 dan ke
4.
tx = 3,81 Tahun
2. Metode Nilai Sekarang Bersih / Net Present Value
Metode nilai sekarang bersih adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai ekivalen pada saat ini dari
aliran dana pendapatan dan pengeluaran. Metode nilai sekarang bersih membandingkan selisih antara nilai
sekarang arus kas tahunan dan pengeluaran. Net Present Value dapat dihitung menggunakan persamaan 3.2
NPV = 63.545.533.934
Dari hasil perhitungan diatas, Nilai Sekarang Bersih / Net Present Value (NPV) bernilai positif. Oleh karena itu
maka usulan investasi layak diterima.
3. Metode Internal Rate of Return (IRR)
Metode Internal Rate of Return menghitung tingkat bunga yang akan menyebabkan nilai ekivalen biaya
atau investasi sama dengan nilai ekivalen penerimaan. Perhitungan IRR ini akan dilakukan dengan usaha cobacoba (trial and eror). Internal Rate of Return dapat dihitung menggunakan persamaan 3.3
Dengan Metode Interpolasi maka akan didaptkan tingkat pengembalian/Internal Rate of Return saat Nilai
Sekarang Bersih sama dengan 0
1.660.532.102
𝐼𝑅𝑅 = 10,5 +
1.660.532.102 − (1.962.002.589)
IRR = 56,34%
4. Metode Rasio Manfaat Biaya / Benefit Cost Ratio
Metode rasio manfaat-biaya menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas dengan
nilai sekarang investasi. Benefit Cost Ratio dapat dihitung menggunakan persamaan 3.4. maka didapatkan :
𝑅𝑀𝐵 =

101.027.908.879
88.488.067.000

RMB = 1,14
Hasil perhitungan rasio manfaat biaya lebih besar dari 1, maka investasi layak untuk dijalankan.
5. Metode Titik Impas / Break Even Point
Metode titik impas menghitung perbandingan antara biaya tetap dengan harga produk. Break Even Point dapat
dihitung menggunakan persamaan 3.5. Dari hasil diatas maka didaptkan besaran Titik Impas / Break Even Point:
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𝐵𝐸𝑃 =

88.488.067.000
3.259.000.000 − 114.814.583

BEP = 38,1 Tahun
Analisa Aspek Organisasi
Aspek organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Karena usaha yang akan atau sedang dirintis
mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik.
Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan
agar proyek tadi dapat terselesaikan sesuai target, artinya proyek tersebut selesai tepat waktu dan sesuai
dengan konsepnya.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil pembahasan diperoleh bahwa PT. XYZ adalah feasible (layak)
dari aspek pasar dan pemasaran diketahui market share atau pangsa pasar adalah 19,6% lebih besar dari
persaingan perusahaan sejenis yaitu 1,6 dan 1,1%. Juga feasible (layak) dari aspek teknis dan teknologi
dapat diketahui segi akses lokasi yang cukup terjangkau, peralatan untuk menunjang proses pembangunan
pergudangan tersebut dan tata bangun atau layout yang dibangun mengadopsi smartwarehouse. PT.XYZ
ini adalah feasible (layak) dari aspek ekonomi dan keuangan. Hasil Payback Periode 3,81 Tahun, hal ini
dapat diterima karena masih lebih pendek dari periode yang disyaratkan yaitu 60 bulan, lalu NPV sebesar
Rp. 63.545.533.934 sehingga investasi layak untuk diterima. Nilai IRR 56,34% > rate of interest = 6.5%,
sehingga investasi layak diterima. Nilai BCR = 1,14 > 1, sehingga investasi layak diterima. Berdasarkan hasil
analisis Break Even Point dimana biaya sama dengan pendapatan dan didapatkanhasil38,1Tahun dengan
pendapatan dan didapatkan hasil 38,1 TahunPT.XYZ ini adalah feasible (layak) dari aspek manajemen dan
organisasi dilihat dari hirarki organisasi perusahaan yang dimana semakin banyak jumlah hirarki dan
organisasi menjadikan sistem informasi dalam organisasi tersebut menjadi lebih kompleks atau lebihsulit.
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