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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari studi kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan oleh 

pebisnis property pada pembangunan ruko blok A Meisterstadt Pollux Habibie 

disimpulakn bahwa proyek tersebut dinyatakan layak untuk dikerjakan. Berikut 

adalah hasil studi kelayakan menggunakan 5 metode sebagai berikut. 

1. Payback Periode ( PP )  

Pengembalian modal lebih cepat dari rencana dengan jangka waktu 1 

tahun 4 bulan lebih 6 hari dan lebih kecil dari 3 tahun. Jadi disimpulkan 

bahwa proyek tersebut “Layak untuk dikerjakan”. 

2. Net Present Value ( NPV ) 

Dari hasil perhitungan didapat nilai Net Present Value (NPV) > 0 maka 

proyek tersebut dinyatakan “ Layak untuk dikerjakan ”. Karena nilai 

Present Value aliran kas bersih lebih besar dari nilai Present Value 

pengeluaran. 

3. Internal Rate of Return ( IRR ) 

Dari hasil perhitungan didapat nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 

26.81% maka hasilnya lebih besar dari pada suku bunga yang ditetapkan 

yaitu sebesar 12 %. Maka dari itu IRR masih memenuhi syarat. Dapat 

disimpulkan bahwa proyek tersebut dinyatakan “ Layak untuk dikerjakan”. 
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4. Profitability Indeks ( PI ) 

Dari hasil perhitungan besarnya PI(Profitability Indeks) diperoleh nilai 

sebesar 1.81. Sedangkan syarat untuk proyek layak dikerjakan adalah nilai PI 

harus lebih besar dari 1. Hasil perhitungan  

PI = 1.81 > 1 maka“ Layak untuk dikerjakan ”. 

5. Return on Investment ( ROI ) 

Dari hasil perhitungan menggunakan metode Return on Investment 

(ROI)diperoleh nilai 2.41 yang artinya pendapatan lebih besar 2.41 kali modal 

awal. Karena nilai ROI > dari 1, maka disimpulkan bahwa proyek 

pembangunan ruko Mesiterstadt Pollux Habibie “ Layak untuk dikerjakan” 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan lima metode diatas ditinjau dari 

hasil keuntungan atau kerugian yang didapat. Berikut adalah data yang 

menyimpulkan bahwa proyek dapat dikerjakan dan menguntungkan bagi 

penanam modal : 

1. Besarnya Modal = Rp. 15,000,000,000.00 

2. Besarnya pengeluaran = Rp. 44,991,743,329.83 

3. Besarnya pendapatan bruto = Rp. 81,200,000,000.00 

4. Besarnya pendapatan netto = Rp. 36,208,256,670.17 ( Keuntungan ) 

Dari data diatas bahwa besaran modal lebih kecil dari pengeluaran artinya ada 

pendapatan dari modal 15,000,000,000.00 yang digunakan untuk pengeluaran 

atau biaya pelaksanaan. 
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5.2 Saran 

Studi kelayakan sebuah proyek property itu hukumnya wajib karena studi 

kelayakan dapat menentukan kapan modal akan kembali dan dalam jangka waktu 

tertentu. Selain itu studi kelayakan juga dapat membantu untuk megetahui layak 

atau tidak layaknya sebuah proyek untuk dijalankan. Dalam hal ini yang dimaksud 

hukumnya wajib untuk melakukan studi kelayakan yaitu agar para pemodal usaha 

atau pemodal modal atau dalam hal ini developer dapat memperhitungkan segala 

kemungkinan yang terjadi dari segi finansial. Apakah menguntungkan atau tidak 

dan dapat memperhitungkan jangka waktu pengembalian modal. Bertujuan agar 

pelaksana bisnis tidak mengalami kerugian.Studi kelayakan dilakukan untuk 

menganalisa. 

Merencanakan dan mengetahui layak atau tidak layak dikerjakan 

sehingga pebisnis properti dapat mengestimasi biaya perencanaan untuk 

pembangunan properti, memperkirakan modal awal melalui pinjaman bank 

dengan suku bunga tertentu, mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan modal kembali, kapan keuntungan akan diperoleh dan berapa besar 

keuntungan yang diperoleh dari bisnis properti yang dijalankan. Dari metode 

metode ini memang digunakan untuk menganalisa sebuah kelayakan bisnis 

properti. Yang dihitung sangat detail dari berbagai aspek dan sistem perhitungan 

yang berbeda.Karena kelima metode ini semua menyatakan jika bisnis properti ini 

layak dikerjakan berdasarkan rumus rumus yang telah ditetapkan dengan 

perhitungan yang menyatakan semua hasil perhitungan bernilai positif ke arah 

yang hasilnya layak untuk dikerjakan 
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