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Abstract 

The development of ITERA is very rapid, demanding the addition of new lecture buildings every year. 

Feasibility study of a project is needed which aims to study whether the existing development is in 

accordance with the existing feasibility study analysis so that after the construction of the project can 

achieve results as planned. This study aims to determine the value of the financial feasibility of the 

investment in the construction project of the Public Lecture Building and the Engineering Laboratory of the 

Sumatra Institute of Technology in the best conditions, moderate conditions and the worst conditions. In this 

study, financial feasibility was reviewed using Net Present Value (NPV), Benefit to Cost Ratio (BCR), 

Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period (PP) methods. 

 

The analysis of financial feasibility in this study is made in 3 types, each type has a variation in the value of 

inflation and BI rate. The results of the study at the Public Lecture Building showed that in the conditions of 

inflation and the BI rate the best conditions and moderate conditions of the building were financially feasible 

to be built, whereas in the worst case it was found that the building was not feasible to be built. In the 

Engineering Laboratory it was found that in the conditions of inflation and the BI rate the best conditions, 

moderate conditions, and the worst condition of the building are financially feasible to be built. 

  

Keyword: Financial feasibility, BCR (Benefit Cost Ratio), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of 

Return), PP (Payback Period). 

 

 
Abstrak 

Perkembangan ITERA yang sangat pesat, menuntut akan pertambahan gedung kuliah baru setiap tahunnya. 

Diperlukan pengkajian kelayakan suatu proyek yang bertujuan mempelajari apakah pembangunan yang ada 

tersebut sudah sesuai dengan analisa studi kelayakan yang ada agar setelah dilaksanakan pembangunan 

proyek tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya nilai kelayakan finansial dari investasi proyek pembangunan Gedung Kuliah Umum 

dan Laboratorium Teknik Institut Teknologi Sumatera pada kondisi terbaik, kondisi moderat dan kondisi 

terburuk. Dalam penelitian ini, kelayakan finansial ditinjau menggunakan metode Net Present Value (NPV), 

Benefit to Cost Ratio (BCR),Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PP). 

 

Analisis kelayakan finansial dalam penelitian ini dibuat dalam 3 jenis, setiap jenisnya memiliki variasi nilai 

inflasi dan BI rate. Hasil penelitian pada Gedung Kuliah Umum menunjukkan bahwa dalam kondisi inflasi 

dan BI rate keadaan terbaik dan keadaan moderat gedung secara finansial layak untuk dibangun, sedangkan 

dalam keadaan terburuk didapatkan bahwa gedung tidak layak untuk dibangun. Pada Laboratorium Teknik 

didapatkan bahwa dalam kondisi inflasi dan BI rate keadaan terbaik, keadaan moderat, dan keadaan terburuk 

gedung secara finansial layak untuk dibangun. 

 

Kata Kunci: kelayakan finasial, BCR (Benefit Cost Ratio), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of 

Return), PP (Payback Period). 
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PENDAHULUAN 
Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam bidang teknologi untuk 

kesiapan akan sumber daya manusia di Sumatera adalah awal dari terbentuknya kampus 

Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Perkembangan ITERA yang sangat pesat, menuntut 

akan pertambahan gedung kuliah baru setiap tahunnya untuk kegiatan perkuliahan 

mahasiswa ITERA. Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa ITERA setiap tahunnya, 

dimana tahun 2018 saja ITERA menerima sebanyak 2676 mahasiswa, maka bertambah 

pula tingkat kebutuhan akan gedung perkuliahan. Akan tetapi permasalahan yang mungkin 

timbul adalah apakah pembangunan yang ada tersebut sudah sesuai dengan analisa studi 

kelayakan yang ada. Diperlukan pengkajian kelayakan suatu proyek yang bertujuan 

mempelajari usulan proyek tersebut dari segala sisi agar setelah dilaksanakan 

pembangunan proyek tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan. 

Suatu pembangunan khususnya pembangunan suatu gedung memiliki aspek-aspek yang 

harus dipenuhi agar memenuhi standar kelayakan suatu bangunan. Studi kelayakan sendiri 

bersifat felksibel sehingga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan. 

Namun ada aspek-aspek dasar yang biasanya diteliti dalam studi kelayakan yaitu aspek 

hukum; aspek ekonomi dan budaya; aspek pasar dan pemasaran; aspek teknis dan 

teknologi; aspek manajemen; dan aspek finansial. 

Salah satu aspek penting yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aspek finansial. 

Aspek finansial sendiri dalam studi kelayakan investasi menyangkut pada besaran modal 

dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun usaha serta kapan dan 

bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Dalam penelitian ini kriteria penilaian yang 

akan digunakan untuk menilai tentang biaya-biaya yang terkait pada proyek yaitu NPV 

(Net Present Value), BCR (Benefit Cost Ratio), IRR (Internal Rate of Return) dan PP 

(Payback Period). 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Gedung Kuliah 

Umum dan Laboratorium Teknik Institut Teknologi Sumatera yang berlokasi di Jl. Terusan 

Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung. 

 

Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari 

pihak instansi yang terkait karena penelitian tidak langsung terjun ke lapangan, dan juga 

studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya. Data-data yang 

menjadi tinjauan penelitian diperoleh dari berbagai sumber, data sekunder tersebut 

meliputi: Gambar kerja Gedung Kuliah Umum dan Laboratorium Teknik Institut 

Teknologi Sumatera, Data Rincian Anggaran Biaya (RAB) Gedung Kuliah Umum dan 

Laboratorium Teknik Institut Teknologi Sumatera, tingkat suku bunga menurut Bank 

Indonesia tahun 2005-2017, tingkat inflasi menurut Bank Indonesia tahun 1979-2017., data 

roster ITERA tahun ajaran 2017-2018, data jumlah mahasiswa aktif Institut Teknologi 

Sumatera, data MPF ITERA per harinya. 

 



Analisis Penilaian Investasi 

Analisis penilaian yang akan digunakan untuk menilai tentang biaya-biaya yang terkait 

pada pada penelitian ini BCR (Benefit Cost Ratio), NPV (Net Present Value), IRR 

(Internal Rate of Return) dan PP (Payback Period). 

 

BCR (Benefit Cost Ratio) 

Metode Benefit Cost Ratio biasanya digunakan pada tahap awal dalam mengevaluasi 

perencanaan investasi. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai 

perbandingan antara aspek manfaat (benefit) yang akan diperoleh dengan aspek biaya dan 

kerugian yang akan ditanggung (cost) dengan adanya investasi tersebut (Giatman, 2006). 

Rumus umum yang digunakan dalam menghitung nilai Benefit Cost Ratio dapat dilihat 

pada persamaan 1. 

𝐵𝐶𝑅 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡
        (1) 

 

NPV (Net Present Value) 

Metode Net Present Value digunakan untuk menghitung nilai bersih (netto) pada waktu 

sekarang (present). Net Present Value atau nilai bersih sekarang merupakan selisih antara 

PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi (Kasmir dan Jakfar, 2003). 

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Net Present Value dapat dilihat pada 

persamaan 2. 

𝑁𝑃𝑉 = (
𝑃

(1+𝑖)𝑡) − 𝐶       (2) 

Dimana : 

P = aliran kas masuk 

i = tingkat diskon 

t = periode umur investasi 

C = investasi awal 

 

IRR (Internal Rate of Return) 

Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu tingkat bunga (bukan bunga bank) yang 

menggambarkan tingkat keuntungan dari suatu proyek atau investasi dalam persentase 

pada saat dimana nilai NPV sama dengan nol (Kuswadi, 2007). Rumus yang digunakan 

untuk menghitung IRR dapat dilihat pada persamaan 3. 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖𝑜 + (𝑖𝐼 − 𝑖𝑜)
𝑁𝑃𝑉

𝑁𝑃𝑉𝑜−𝑁𝑃𝑉𝐼
     (3) 

Dimana : 

i˳ = tingkat rate of return 

iˌ = tingkat bunga pembanding 

NPV˳ = net present value pada i˳ 

NPVˌ = net present value pada iˌ 

 

PP (Payback Period) 

Metode Payback Period merupakan teknik penilaian untuk mengetahui seberapa lama 

jangka waktu (periode) yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi dari suatu proyek 

atau usaha. Rumus yang digunakan untuk menghitung Payback Period dapat dilihat pada 

persamaan 4. 

𝑃𝑃 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
      (4) 



Untuk menilai kelayakan suatu usaha atau proyek dari segi Payback Period adalah : 

Jika : PP ˃ umur ekonomis proyek, maka tidak layak. 

: PP ˂ umur ekonomis proyek, maka layak. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 
Analisis Kelayakan Finansial Gedung Kuliah Umum ITERA 

Setelah dilakukan penyusunan rencana cash flow maka dilakukan analisa kelayakan 

finansial dengan menggunakan kriteria penilaian yang ada meliputi BCR, NPV, IRR, dan 

PP dengan menggunakan dengan menggunakan tingkat inflasi dan  discount rate pada 

keadaan moderat yaitu 5,3% dan 6,9%. 

 

BCR (Benefit Cost Ratio) 

Metode Benefit Cost Ratio (BCR) digunakan pada tahap awal dalam mengevaluasi 

perencanaan investasi. Perhitungan BCR didapat dari manfaat bangunan dan biaya yang 

digunakan selama masa pembangunan. Untuk menilai kelayakan investasi suatu proyek 

dari segi Benefit Cost Ratio (BCR) adalah dengan nilai BCR yang didapat ≥ 1. 

Berdasarkan cash flow, untuk mendapatkan hasil Benefit Cost Ratio (BCR) pada Gedung 

Kuliah Umum ITERA dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Benefit  = Pemasukan Bersih 

  = Rp 1.408.698.905.625,- 

Cost  = modal + biaya operasional + depresiasi 

  = Rp 55.084.266.754,- + Rp 257.342.602.183,- + Rp 49.575.840.078,- 

  = Rp 362.002.709.015,- 

BCR  = 
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑐𝑜𝑠𝑡
 

  = 
Rp 1.408.698.905.625,− 

Rp 362.002.709.015,−
 

  = 3,8 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapat hasil BCR bernilai ≥ 1 yaitu 3,8, hal ini 

menunjukkan bahwa proyek Gedung Kuliah Umum ITERA layak untuk dilaksanakan bila 

ditinjau berdasarkan Benefit Cost Ratio (BCR). 

 

NPV (Net Present Value) 

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dengan nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang, perlu 

ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Untuk menilai kelayakan 

investasi suatu proyek dari segi Net Present Value (NPV) adalah apabila hasil dari 

perhitungan NPV bernilai positif atau > 0. Hasil NPV yang didapat dari cash flow adalah 

Rp 343.446.718.710,- yang berarti NPV bernilai positif dan menunjukkan bahwa proyek 

Gedung Kuliah Umum ITERA layak untuk dilaksanakan bila ditinjau berdasarkan Net 

Present Value (NPV). 

 

IRR (Internal Rate of Return) 

Metode Internal Rate of Return (IRR) adalah metode yang digunakan untuk menujukkan 

harga discount rate pada saat besaran NPV = 0. Dalam hal ini IRR sebagai tingkat 

keuntungan atas investasi bersih dalam suatu proyek. Untuk menilai kelayakan investasi 

suatu proyek dari segi Internal Rate of Return (IRR) adalah apabila hasil dari perhitungan 

IRR ≥ rate of return yang telah ditentukan. Berdasarkan cash flow  yang ada, menunjukkan 



hasil perhitungan NPV selama umur ekonomis bangunan dan dengan menggunakan 

bantuan microsoft excel didapat hasil IRR untuk Gedung Kuliah Umum ITERA adalah 9% 

yang menunjukkan bahwa hasil IRR ≥ rate of return yaitu 6,9%, maka proyek Gedung 

Kuliah Umum ITERA layak untuk dilaksanakan bilai ditinjau berdasarkan Internal Rate of 

Return (IRR). 

 

PP (Payback Period) 

Metode Payback Period (PP) merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui 

periode pengembalian atau jangka waktu pengembalian modal suatu investasi. Berdasarkan 

hasil perhitungan NPV pada cash flow, menunjukkan bahwa masa pengembalian modal 

yang telah digunakan lebih pendek dari pada usia ekonomis bangunan yaitu pada tahun ke-

28, maka proyek Gedung Kuliah Umum ITERA layak untuk dilaksanakan bila ditinjau 

berdasarkan Payback Period (PP). 

 

Analisis Kelayakan Finansial Laboratorium Teknik ITERA 

Setelah dilakukan penyusunan rencana cash flow maka dilakukan analisa kelayakan 

finansial dengan menggunakan kriteria penilaian yang ada meliputi BCR, NPV, IRR, dan 

PP dengan menggunakan dengan menggunakan tingkat inflasi dan  discount rate pada 

keadaan moderat yaitu 5,3% dan 6,9%. 

 

BCR (Benefit Cost Ratio) 

Metode Benefit Cost Ratio (BCR) digunakan pada tahap awal dalam mengevaluasi 

perencanaan investasi. Perhitungan BCR didapat dari manfaat bangunan dan biaya yang 

digunakan selama masa pembangunan. Untuk menilai kelayakan investasi suatu proyek 

dari segi Benefit Cost Ratio (BCR) adalah dengan nilai BCR yang didapat ≥ 1. 

Berdasarkan cash flow, untuk mendapatkan hasil Benefit Cost Ratio (BCR) pada Gedung 

Kuliah Umum ITERA dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Benefit  = Pemasukan Bersih 

  = Rp 952.960.997.078,- 

Cost  = modal + biaya operasional + depresiasi 

  = Rp 29.807.369.277,- +172.903.699.311,- + Rp 26.826.632.349,- 

  = Rp 229.537.700.937,- 

BCR  = 
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑐𝑜𝑠𝑡
 

  = 
Rp 952.960.997.078,−

Rp 229.537.700.937,−
 

  = 4,1 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapat hasil BCR bernilai ≥ 1 yaitu 4,1, hal ini 

menunjukkan bahwa proyek Gedung Kuliah Umum ITERA layak untuk dilaksanakan bila 

ditinjau berdasarkan Benefit Cost Ratio (BCR). 

 

NPV (Net Present Value) 

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang dengan nilai sekarang penerimaan-

penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang, perlu 

ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Untuk menilai kelayakan 

investasi suatu proyek dari segi Net Present Value (NPV) adalah apabila hasil dari 

perhitungan NPV bernilai positif atau > 0. Hasil NPV yang didapat dari cash flow adalah 

Rp 471.098.566.448,- yang berarti NPV bernilai positif dan menunjukkan bahwa proyek 



Laboratorium Teknik ITERA dapat dilaksanakan bila ditinjau berdasarkan Net Present 

Value (NPV). 

 

IRR (Internal Rate of Return) 

Metode Internal Rate of Return (IRR) adalah metode yang digunakan untuk menujukkan 

harga discount rate pada saat besaran NPV = 0. Dalam hal ini IRR sebagai tingkat 

keuntungan atas investasi bersih dalam suatu proyek. Untuk menilai kelayakan investasi 

suatu proyek dari segi Internal Rate of Return (IRR) adalah apabila hasil dari perhitungan 

IRR ≥ rate of return yang telah ditentukan. Berdasarkan cash flow  yang ada, menunjukkan 

hasil perhitungan NPV selama umur ekonomis bangunan dan dengan menggunakan 

bantuan microsoft excel didapat hasil IRR untuk Laboratorium Teknik ITERA adalah 12% 

yang menunjukkan bahwa hasil IRR ≥ rate of return yaitu 6,9%, maka proyek gedung 

Laboratorium Teknik ITERA layak untuk dilaksanakan bila ditinjau berdasarkan Internal 

Rate of Return (IRR). 

 

PP (Payback Period) 

Metode Payback Period (PP) merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengetahui 

periode pengembalian atau jangka waktu pengembalian modal suatu investasi. Berdasarkan 

hasil perhitungan NPV pada cash flow, menunjukkan bahwa masa pengembalian modal 

yang telah digunakan lebih pendek dari pada usia ekonomis bangunan yaitu pada tahun ke-

21, maka proyek Laboratorium Teknik ITERA layak untuk dilaksanakan bila ditinjau 

berdasarkan Payback Period (PP). 

 

Hasil Analisis Gedung Kuliah Umum dan Laboratorium Teknik ITERA 

Berikut adalah hasil analisis masing-masing kriteria penilaian pada Gedung Kuliah Umum 

dan Laboratorium Teknik ITERA dalam keadaan terbaik (inflasi 4,2%; BI rate 6,2%), 

keadaan moderat (inflasi 5,3%; BI rate 6,9%) dan keadaan terburuk (inflasi 6,6%; BI rate 

9,3%). 

Tabel 1. Hasil Analisis Berdasarkan Kriteria Penilaian 

No Studi Kasus 
Kriteria Penilaian 

BCR NPV IRR PP 

1 Gedung Kuliah Umum     

 Keadaan terbaik 3,3 

Rp 473.514.969.691,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

55.084.266.754,- 

8% (> 6,2%) Tahun ke-28 

 Moderat 3,8 

Rp 343.446.718.710,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

55.084.266.754,- 

9% (> 6,9%) Tahun ke-28 

 Keadaan terburuk 4,3 

Rp 62.890.339.127,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

55.084.266.754,- 

7% (< 9,3%) Tahun ke 40 

  

2 Laboratorium Teknik     

 Keadaan terbaik 3,8 

Rp 730.695.240.132,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

16,2% (>6,2%) Tahun ke-20 



No Studi Kasus 
Kriteria Penilaian 

BCR NPV IRR PP 

29.807.369.277,- 

 Moderat 4,1 

Rp 471.098.566.448,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

29.807.369.277,-  

12% (>6,9%) Tahun ke-21 

 Keadaan terburuk 4,4 

Rp 152.764.023.388,- 

(positif) dengan 

investasi awal Rp 

29.807.369.277,- 

10% (>9,3%) Tahun ke-27 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada analisis 

investasi proyek pembangunan Gedung Kuliah Umum ITERA dan Laboratorium Teknik 

ITERA, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis kelayakan investasi pada Gedung Kuliah Umum ITERA yang dilakukan 

pada keadaan terbaik dengan menggunakan kriteria penilaian yaitu Net Present Value 

(NPV) yang didapatkan sebesar Rp 473.514.969.691,-, Benefit Cost Ratio (BCR) 

sebesar 3,3, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 8% dan Payback Period (PP) pada 

tahun ke-28. Pada keadaan moderat dengan menggunakan kriteria penilaian yaitu Net 

Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar Rp 343.446.718.710,-, Benefit Cost Ratio 

(BCR) sebesar 3,89, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 9% dan Payback Period (PP) 

pada tahun ke-28. Sedangkan pada keadaan terburuk dengan menggunakan kriteria 

penilaian yaitu Net Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar Rp 62.890.042.227,-, 

Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 4,3, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 7% dan 

Payback Period (PP) pada tahun ke-40. 

2. Hasil analisis kelayakan investasi pada Laboratorium Teknik ITERA yang dilakukan 

pada keadaan terbaik yang dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian yaitu Net 

Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar Rp 730.695.240.132,-, Benefit Cost Ratio 

(BCR) sebesar 3,8, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 12% dan Payback Period (PP) 

pada tahun ke-20. Pada keadaan moderat yang dilakukan dengan menggunakan kriteria 

penilaian yaitu Net Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar Rp 471.098.566.448,-

, Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 4,1, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 12% dan 

Payback Period (PP) pada tahun ke-21. Sedangkan pada keadaan terburuk dengan 

menggunakan kriteria penilaian yaitu Net Present Value (NPV) yang didapatkan sebesar 

Rp 152.764.023.388,-, Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 4,4, Internal Rate of Return 

(IRR) sebesar 10% dan Payback Period (PP) pad atahun ke-27. 

3. Berdasarkan hasil yang telah disajikan, apabila Gedung Kuliah Umum ITERA dalam 

keadaan terbaik  dan moderat secara finansial layak untuk dibangun. Sedangkan apabila 

dalam kondisi keadaan terburuk, dimana inflasi mencapai 6,6% dan BI rate mencapai 

9,3% Gedung Kuliah Umum secara finansial tidak layak untuk dibangun. Namum 

dengan pertimbangan dalam manfaat ekonomi, strategi pendidikan dan lain-lain 

pembangunan tetap layak dilanjutkan, ini dikarenakan gedung tersebut dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Lain 

halnya dengan Laboratorium Teknik ITERA, dalam kondisi keadaan terbaik, moderat, 

dan terburuk berdasarkan hasil yang telah disajikan secara finansial layak untuk 

dibangun. 
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