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ABSTRAK 
 

 
 

Zainul Wisuda, 2021.   Analisis Metode Pelaksanaan Investasi Container Crane 

Refurbishment di Pelabuhan Sorong, dibimbing oleh Masdar Mas’ud dan                  

Sylvia Sjarlis. 

Suatu program investasi yang telah dievaluasi dan dinyatakan   layak untuk 

dilaksanakan, tidak menghilangkan resiko yang dapat terjadi dari pelaksanaannya, 

Oleh karena dalam menyetujui program investasi, sebaiknya tidak hanya 

berdasarkan analisis kelayakan investasi yang dijadikan pertimbangan pengambilan 

keputusan, namun sebaiknya juga melakukan perbandingan strategi metode 

pelaksanaan seperti metode Investasi Mandiri, BOT (Built, Operating & Transfer) 

dan metode penyewaan. 

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Sorong yang dikelola oleh                      

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang membandingkan tingkat risiko dan 

keuntungan financial bagi masing-masing metode pelaksanan dengan 

menggunakan alat analisis berupa Total Laba Bersih setelah pajak, Total Cash Flow, 

Net Present Value (NPV), Cost and Benafit Ratio (CBR), Internal Rate of Return 

(IRR), Payback Period (PP), dan identifikasi resiko. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dari hasil perbandingan resiko terhadap 

ke 3 metode pelaksanaan investasi metode pelaksanaan BOT (Built, Operating & 

Transfer) yang memiliki risiko paling kecil (2) Untuk aspek financial berdasarkan 

nilai dari Total Cash Flow, NPV, CBR, IRR dan Payback Periode maka metode 

Investasi Mandiri yang memiliki keuntungan terbaik (3) dari hasil penelitian penulis 

memberikan rekomendasi ke Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

untuk menggunakan metode pelaksanaan Investasi Mandiri dalam program 

pengadaan Container Crane Refurbishment di Pelabuhan Sorong. 
 

 

Kata Kunci : Identifikasi Risiko, Analisis Financial, dan Perbandingan metode 

Pelaksanan Investasi (Investasi Mandiri, BOT (Built Operating 

& Transder), Penyewaan).   
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ABSTRACT 

 
 

Zainul Wisuda. 2021. Analysis of Container Crane Refurbishment 

Investment Implementation Methods at Sorong Port, supervised by Masdar 

Mas'ud and Sylvia Sjarlis.  

An investment program that has been evaluated and declared 

feasible to be implemented does not eliminate the risks that may occur from 

its implementation. Therefore, in approving an investment program, it 

should not only be based on a feasibility analysis of investment which is 

taken into account in decision making, but also make a strategic comparison 

of implementation methods such as the Independent Investment method, 

BOT (Built, Operating & Transfer) and the rental method.  

This study was conducted at Sorong Port managed by PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero), which compares the level of financial risk and profit 

for each implementation method using analysis tools in the form of Total 

Net Profit after tax, Total Cash Flow, Net Present Value (NPV). ), Cost and 

Benafit Ratio (CBR), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), 

and risk identification.  

The results of this study indicate that (1) from the results of the 

comparison of risks to the 3 investment implementation methods, the BOT 

(Built, Operating & Transfer) implementation method has the smallest risk 

(2) for the financial aspect based on the value of Total Cash Flow, NPV, 

CBR, IRR and Payback Period, the Independent Investment method that has 

the best advantage (3) from the results of the research the author provides 

recommendations to the Management of PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) to use the Independent Investment implementation method in the 

Container Crane Refurbishment procurement program at the Port of Sorong. 
 

Keyword : Risk Identification, Financial Analysis, and Comparison of 

Strategy Implementation Methods (Independent Investment, 

Built Operating & Transfer (BOT) and Rental). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan  Indonesia  Timur  merupakan  wilayah  yang  memiliki  potensi 

besar, namun hingga kini secara relatif masih belum berkembang yang disebabkan 

antara lain oleh masih minimnya prasarana dan sarana yang dimiliki. Pelabuhan 

memiliki peranan yang penting bagi Negara Republik Indonesia karena mendukung 

kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling 

besar di Indonesia. Peran pelabuhan sangat penting bagi perkembangan sosial dan 

ekonomi suatu daerah, mengingat pelabuhan merupakan pusat segala kegiatan 

pelayanan pelayaran yang meliputi pelayanan terhadap kapal dan muatannya 

(penumpang, barang, dan hewan).  

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah operator disebagian besar 

Pelabuhan yang ada di Kawasan Timur Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) sangat menyadari kondisi wilayah hinterland yang berada di timur yang 

sangat membutuhkan pengembangan infrastruktur dan tenaga yang cakap dan ahli. 

Untuk itu, Perseroan terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan layanan 

dengan dukungan fasilitas dan peralatan yang optimal dan SDM yang handal. 
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Pelabuhan Sorong adalah salah satu Pelabuhan Cabang yang dikelolah oleh  

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang terletak di kota Sorong Papua Barat. 

secara geografis Pelabuhan Sorong adalah pintu gerbang dari Papua Barat dan 

dapat ditetapkan sebagai Pelabuhan Utama dalam menghubungkan pelabuhan lain 

diantaranya  Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fak-fak dan 

pelabuhan pelabuhan lainnya dikawasan perairan Papua Barat. Letaknya yang 

strategis di Papua Barat dan didukung oleh sumber daya alam serta sentral 

perdagangan  memungkinkan kawasan Kota Sorong dapat tumbuh berkembang 

setara dengan kota-kota lain di Indonesia. 

Di tahun 2018, Manajemen PT Pelabuhan Indonesi IV (Persero) telah mulai  

melakukan pengembangan Fasilitas dan Peralatan di Pelabuhan Sorong yang 

bertujuan untuk menjadikan Pelabuhan Sorong dari Pelabuhan Konvensional 

menjadi Pelabuhan Petikemas dengan tujuan menunjang  pertumbuhan trafik 

petikemas di pelabuhan tersebut. Berikut akan disampaikan Fasilitas dan Peralatan  

Eksisting di Pelabuhan Sorong, serta proyeksi pengembangan ditahun 2021 : 

Tabel 1. Fasilitas Eksisting di Pelabuhan Sorong 

No Uraian 2020 Taksasi 2021 

1. Dermaga : 

- Dermaga CC 

- Dermaga Konvesional 

 

250 x 30 Meter 

90 Meter 

Total : 340 Meter 

250 Meter 

90 Meter 

2. Container Yard   

Container Yard Eksisting 

Container yard Tambahan 

 

2,14 Ha 

Total : 7,14 Ha 

2,14 Ha 

5  Ha 

Sumber Rujukan : Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) khusus untuk 

Pelabuhan Sorong 
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Tabel 2. Peralatan Eksisting di Pelabuhan Sorong 

No Uraian Eksisting 

2019-2020 

Taksasi 

2020-2021 

1. Reach Stacker 40 Ton 4 Unit 4 Unit 

2. Forklift 7 Ton 2 Unit 2 Unit 

3. Head Truck dan Chassis 40 feet  3 Unit 5 Unit 

4. Tronton 20 Feet 8 Unit 11 Unit 

5. Container Crane  Belum ada + 2 Unit 

6. Rubber Tyred Gantry Belum ada + 4 unit 

Sumber Rujukan : Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) khusus untuk 

Pelabuhan Sorong 

 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah berkomitmen 

untuk melaksanakan program Pengadaan 2 unit Container Crane, dimana telah 

diputuskan alat yang akan diadakan adalah jenis Container Crane Refurbishmnet 

dengan tipe Panamax Size, dimana berdasarkan Detail Engineering Design dan 

Engineering Estimate yang telah dibuat kebutuhan dana yang diperlukan adalah 

sebesar Rp.89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar Rupiah). Namum 

dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan 

terjadinya kejatuhan perekonomian secara global, maka management PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) perlu memikirkan kembali terkait kelanjutan investasi 

tersebut, agar resiko dapat diminimalisir sekecil mungkin.  

Keputusan tentang pelaksanaan investasi merupakan keputusan yang paling 

penting diantara berbagai jenis keputusan lain yang harus diambil seorang Direktur 

Perusahaan, dimana kebijakan yang diambil harus dievaluasi secara cermat dan 
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teliti dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di masa 

mendatang. Walaupun suatu program investasi yang telah dievaluasi dan 

dinyatakan   layak untuk dilaksanakan, namum tidak menghilangkan resiko yang 

dapat terjadi dari pelaksanaannya, untuk itu diperlukan perbandingan strategi 

pelaksanaan alternatif lainnya yang mempunyai resiko lebih kecil dengan hasil 

yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan program investasi tersebut.   

Oleh karena itu dimasa sekarang ini dalam pelaksanaan program investasi, 

tidak hanya berdasarkan analisis kelayakan investasi yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, namun sebaiknya dibandingkan 

dengan strategi pelaksanaan alternatif lainnya seperti metode BOT (Built, 

Operating & Transfer) atau metode penyewaan. 

Analisis Kelayakan Investasi, atau dapat juga disebut dengan Kajian 

Kelayakan Bisinis (Feasbility Study), menurut  Kasmir dan Jakfar (2012) salah satu 

tujuan pentingnya adalah mengatasi risiko kerugian di masa yang akan datang, 

karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Kondisi ini 

ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi 

tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk 

meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan 

maupun yang tidak dapat dikendalikan. 

 Menurut Suliyanto (2010),  terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis, yaitu : Aspek hukum, aspek lingkungan, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek Manajemen dan 
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sumberdaya manusia dan yang paling menentukan adalah aspek Financial. Dalam 

aspek Financial secara garis besar menganalisis besarnya biaya investasi dan modal 

kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. 

Umumnya dalam menganalisis kelayakan financial suatu investasi real 

asset parameter yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Metode Payback Period (PP) dan Benefit  Cost  Ratio  (BCR). 

Metode tersebut menggambarkan pengukuran risiko investasi dalam bentuk 

ketidakpastian arus kas, namum pada kenyataannya tiap investasi mempunyai 

profil risiko yang berbeda sehingga untuk menyempurnakan suatau analisis 

kelayakan financial diperluakan suatu analisis profil risiko bisnis yang tepat (sesuai 

profil jenis investasi) yang akan digunakan dalam perhitungan arus kas. Untuk itu 

diperlukan suatu konsep analisis yang dapat memberikan hubungan positif antara 

profil risiko suatu jenis investasi dengan keuntungan yang diharapkan dalam 

menentukan arus Kas. 

Banyak teori investasi yang mengatakan bahwa high risk high return, 

dimana setiap investasi yang menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi 

juga akan disertai dengan berbagai risiko yang tinggi (Didit Herlianto, 2013). 

Walaupun dalam analisis kelayakan financial suatu program investasi dinyatakan 

layak, namum kerena invetasi tersebut memiliki profil risiko tinggi, maka faktor 

kerugian pasti akan nampak dalam beberapa periode tahun awal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cash flow  proyek yang negatif diawal proyek, dan tentunya  semakin 

besar jumlah periode tahun cahs flow negatif tentunya resiko distorsi terhadap 
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Manajemen cash flow Perusahaan akan semakin besar pula yang bermuarah 

kerugian pada Perusahaan. 

Selanjutnya agar  resiko dapat lebih diminimalkan lagi, maka  dilakukan 

perbandingan strategi pelaksanaan alternatif lainnya yang ditinjau berdasarkan 

kelayakan Financial masing-masing, sehingga suatu Perusahaan dapat  mengambil  

keputusan metode pelaksanaan yang tepat dan paling menguntungkan. Alternatif 

metode pelaksanaan pengadaan program investasi dapat dilakukan dengan 3 

metode yaitu:  

1. Invetasi Internal : Melakukan pengadaan sendiri dengan menggunakan 

biaya sendiri atau biaya pinjaman Bank/Obligasi; 

2. Built, Operating & Transfer (BOT) : Kerjasama dengan Mitra Bisnis 

dengan system bagi hasil dimana diakhir proyek alat tersebut akan menjadi 

milik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero); 

3. Penyewaan : Dengan system Penyewaan atau rental terhadap Peralatan 

tersebut. 

Selanjutnya walaupun dari hasil analisis kelayakan financial sebelumnya 

pengadaan 2 unit Container Crane Refurbishmnet secara proyek layak untuk 

dilaksanakan, namum melihat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan 

terjadinya kejatuhan perekonomian secara global,  serta besarnya anggaran 

investasi yang telah dilakukan sebelumnya pada beberapa program investasi 

pengembangan  Pelabuhan Cabang Sorong, maka Management PT Pelindo IV 
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(Persero) perlu melakukan perbandingan dari alternatif lain dari proses pengadaan 

peralatan tersebut.  

Untuk itu dibutuhkan analisis Perbandingan kuntungan Financial pada 

metode Investasi Internal, dengan metode alternatif yang berbeda yaitu Built 

Operating & Transfer (BOT) dan metode Penyewaan , sehingga Management PT 

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dapat  mengambil  keputusan metode 

pelaksanaan yang tepat dan paling menguntungkan untuk pengadaan alat tersebut. 

Dalam penelitian terdahulu, terkait beberapa judul tesis diantaranya : “Studi 

Kelayakan Investasi Pengadaan Peralatan Peralatan PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) di Makassar (Frins Apul Simarmata, 2015)”, “Pengambilan Keputusan 

Investasi Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon 

(Belianus Patria Latuheru, 2016” dan “Analisis Kelayakan Investaasi Atas Rencana 

Penambahan Aktiva tetap Studi Kasus pada PT Pelindo III (Persero) Cabang 

Tanjung Perak Terminal Nilam (Julay Xty Ludea Yasuha dan Muhammad Saifi, 

2017”, ketiga tesis tersebut  menganalisis apakah investasi proyek dikatakan layak 

atau tidak layak di tinjau dari aspek Keuangan, dengan  alat analisis berupa Payback 

Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan 

Profitability Index (PI). 

Sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya berbicara kelayakan financial 

dari suatu proyek investasi internal, tetapi membandingkannya dengan keuntungan 

financial yang dapat diperoleh melalui metode alternatif yang berbeda yaitu Built 

Operating & Transfer (BOT) dan metode Penyewaan dengan alat analisis berupa 
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Cash Flow (CF), Net Present Value (NPV), Payback Periode (PP) dan identifikasi 

Resiko.  

Berdasarkan latar belakang penjelasan di atas, Selanjutnya Peneiliti  

mengajukan Tesis, dengan judul : “Analisis Metode Pelaksanaan Investasi  

Container Crane (CC) Refrubishment Di Pelabuhan Sorong”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun   rumusan   masalah   pada penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Metode pelaksanaan investasi yang mana (Investasi Internal, Built 

Operating & Transfer (BOT) dan Penyewaan) yang memiliki  

risiko paling kecil bagi Management PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) untuk Pengadaan 2 unit Container Crane (CC) 

Refurbishment di Pelabuhan Sorong? 

2) Metode pelaksanaan investasi yang mana (Investasi Internal, Built 

Operating & Transfer (BOT) dan Penyewaan) paling 

menguntungkan dalam aspek financial bagi Management                                 

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Pengadaan 2 unit 

Container Crane (CC) Refurbishment di Pelabuhan Sorong? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka adapun 

tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Menganalisis risiko investasi dan keuntungan financial terhadap tiga 

3 metode pelaksanaan investasi, yaitu Investasi Internal, Built 

Operating & Transfer (BOT) dan Penyewaan dalam pengadaan 2 unit 

Container Crane (CC) Refurbishment di Pelabuhan Sorong; 

2) Menganalisis perbandingan keuntungan terhadap tiga 3 metode 

pelaksanaan investasi tersebut selanjutnya menentukan dan 

merekomendasikan metode yang paling menguntungkan bagi 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);  

1.4 Manfaat  penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai  berikut : 

1) Manfaat Praktis 

Hasil   penelitian   ini   diharapkan   bermanfaat   bagi   Management  

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk dijadikan pertimbangan 

dalam menentukan langkah strategis poryek pengembangan 

Pelabuhan Sorong khususnya untuk pengadaan 2 unit Container Crane 

(CC) Refurbishment; 

2) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan dan menambah 

wawasan untuk peneliti selanjutnya.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti dan 

Judul Penenelitian 

Objek dan Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Nama : Frins Apul 

Simarmata (2015) 

Judul :  Studi 

Kelayakan Investasi 

Pengadaan Peralatan 

Peralatan PT 

Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) di 

Makassar. 

Objek : Forklift 32 

Ton  

Alat Analisis :  

Payback Period 

(PP), Net Present 

Value (NPV), 

Internal Rate of 

Return (IRR) dan 

Profitability Index 

(PI) 

Dari hasil analisis 

didapatkan hanya 

Pay Back Periode 

(PP) yang 

menunjukkan 

investasi tersebut 

layak, sedangkan 

untuk NPV, IRR 

dan PI tidak layak. 

2. Nama :Belianus Patria 

Latuheru (2016) 

Judul :  Pengambilan 

Keputusan Investasi 

(Studi Pada PT 

Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) Cabang 

Ambon 

Objek : Mesin Crane 

Alat Analisis:  Biaya 

Modal (Cost Of 

Capital),  Arus Kas 

(Cash Flow),  

Payback Period 

(PP), Net Present 

Value (NPV), 

Internal Rate of 

Return (IRR) 

Dari hasil analisis 

didapatkan PP, 

NPV dan IRR 

sesuai/layak 

sehingga dapat 

dinyatakan investasi 

penambahan mesin 

crane oleh PT. 

PELINDO IV 

(Persero) Cabang 

Ambon layak 

dilaksanakan. 
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3. Nama : Julay Xty 

Ludea Yasuha dan 

Muhammad Saifi 

(2017) 

Judul : Analisis 

Kelayakan Investaasi 

Atas Rencana 

Penambahan Aktiva 

tetap (Studi Kasus 

pada PT Pelindo III 

(Persero) Cabang 

Tanjung Perak 

Terminal Nilam 

Objek : Container 

Crane 

Alat Analisis:  

Payback Period 

(PP), Net Present 

Value (NPV), 

Internal Rate of 

Return (IRR) dan 

Profitability Index 

(PI) 

Hasil analasis 

berupa PP, NPVm 

IRR dan PI 

menunjukkan 

angaka yang 

sesuai/layak 

sehigga 

disimpulkan 

investasi aktiva 

tetap berupa 

container crane 

untuk PT Pelindo III 

Cab. Tanjung Perak 

Terminal Nilam 

layak untuk 

dilaksanakan. 

4. Nama : Gugus 

Wijanarko dan Gede 

Prima Datu (2018) 

Judul : Investasi 

Container Yard 

Terhadap Pendapatan 

PT Pelabuhan 

Indonesia III (Persero) 

Cabang Tanjung Perak 

 

Objek : Container 

Yard 

Alat Analisis :   

Payback Period 

(PP), Net Present 

Value (NPV), 

Internal Rate of 

Return (IRR) dan 

Profitability Index 

(PI) 

Hasil analisis 

berupa Payback 

Period (PP), Net 

Present Value 

(NPV), Internal 

Rate of Return 

(IRR) dan 

Profitability Index 

(PI) menunjukkan 

angka yang 

sesuai/layak 

sehingga investasi 

container yard layak 

untuk dilaksanakan. 

5 Nama : Pandi Aditiya  

(2019) 

Judul : Analisis 

Investasi 

Pembangunan 

Pelabuhan di PT 

Karunia Agri Industri 

Objek : Pelabuhan  

Alat Analisis :   

Payback Period 

(PP), Net Present 

Value (NPV), 

Internal Rate of 

Return (IRR) dan 

Profitability Index 

(PI) 

Dari alat analisis 

seluruhnya 

menunjukkan nilai 

yang sesuai/layak  

sehingga proyek 

pembangunan 

Pelabuhan                           

PT. Kurnia Agro 

Industri dinilai 
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2.2 Investasi 

Menurut Didit Herlianto (2013) pengertian investasi adalah suatu bentuk 

penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat 

memberikan keuntungan tingkat pengembalian (return) baik pada masa sekarang 

atau dan di masa depan. Pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu investasi pada asset riil (real assets) dan investasi pada asset finansiil 

(financial assets). Investasi pada asset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, 

Faslitas dan Perlatan, sedangkan investasi pada asset finansiil antara lain dapat 

berupa saham, obligasi. 

Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk 

mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan di masa 

depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi 

perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari 

untung. Pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain 

seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya. 

2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan 

ekspansi, kepentingan sosial. 

layak untuk 

dilaksanakan 
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3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui 

kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 

4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk 

produk yang dihasilkan. 

5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang 

sejenis. 

6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan. 

Secara lebih khusus ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan 

investasi, antara lain adalah: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Orang yang 

bĳaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu 

ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang datang. 

2. Untuk mengurangi tekanan inflasi, dimana dengan melakukan investasi 

seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan 

atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Contoh: Jika suku bunga 

bank 5% per-tahun dan angka inflasi 10% per-tahun, maka secara jumlah 

uang kita akan bertambah karena suku bunga. Tetapi secara nilai atau daya 

beli uang, uang kita mengalami penurunan yang secara kasar adalah turun 

sekitar 5%. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya kita harus melakukan 

investasi dengan tingkat suku bunga lebih dari 10% atau minimal sama 

dengan tingkat inflasi. 
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3. Dorongan untuk menghemat pajak, dimana beberapa negara mendorong 

tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu. 

 

2.3  Biaya Investasi 

Biaya investasi awal atau biasa disebut dengan initial investment 

merupakan biaya-biaya awal yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan suatu 

investasi yang akan menjadi aset bagi perusahaan. Menghitung biaya 

investasi (initial investment) merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam 

evaluasi kelayakan investasi. Dalam menghitung berapa biaya investasi maka 

perusahaan harus menghitung seluruh komponen investasi atau seluruh komponen 

dalam perolehan barang modal. Sebagai contoh untuk investasi pembelian mesin, 

maka total biaya investasi akan terdiri dari : 

 

 

Sumber Rujukan :  Buku Moudul Manajemen Keuangan Universitas Trilogi, edisi 

2018. Ati Harianti dan Faizah Syihab. 

Untuk mendapatkan nilai biaya investasi yang akurat, dalam sebuah usulan 

investasi umumnya melibatkan pihak Konsultan Engineering dalam pembuatan 

Detail Engineering Design (DED) sesuai spesifikasi teknis yag akan diinvestasikan  

dan Engineering Estimate (EE) berupa besaran anggaran biaya yang dibutuhkan 

dalam merealisasikan investasi tersebut. 

Biaya Investasi = Harga Beli + Biaya Pengiriman + Biaya Pemasangan  

                +  Pajak kententuan. 
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Selanjutnya perusahaan harus menentukan sumber dana yang akan 

digunakan dalam memenuhi biaya investasi yang telah ditetapkan. Sumber dana 

dibagi dalam 2 kategori yakni : 

1. Internal yaitu dari laba ditahan (retained earnings) 

2. Sumber eksternal yaitu : 

a. Dalam bentuk utang yang meliputi penundan pembayaran utang, 

pinjaman jangka pendek sebagai tambahan modal kerja dan pinjaman 

jangka panjang (obligasi) sebagai dana investasi. 

b. Menerbitkan Saham, baik dalam bentuk saham perdana (initial public 

offer/IPO) maupun saham biasa baru sebagai sumber modal investasi 

dalam rangka ekspansi perusahaan. 

Masalah yang sebenarmya yang pada akhirnya akan dibahas di dalam Studi 

Aspek Keuangan itu sendiri perihal modal adalah bagaimana bisnis tersebut akan 

didanai baik dengan modal sendiri, modal asing ataupun gabungan keduanya, akan 

dapat mencapai keuntungan yang ekonomis. Artinya: bagaimana struktur modal 

tersebut disusun agar dapat meminimumkan biaya modal (cost of capital), sehingga 

akan optimal penggunaannya.   

Suatu aktivitas bisnis Investasi, baik akan didanai oleh modal asing atau 

modal sendiri atau gabungan keduanya sangat bergantung kepada biaya modal 

perusahaan sendiri. Dengan melakukan studi keuangan, akan diketahui informasi 

mengenai total pasiva, biaya modal, sistem anggaran, proses akuntansi, tingkat 
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suku bunga, dan neraca pembukuan perusahaan tersebut, yang berguna untuk 

memperoleh dana pembelanjaan atau investasi. 

Pembelanjaan Hutang (debt) sebagai sumber pendanaan akan memiliki 

resiko (risk) berupa pembayaran bunga (interest) dan pengembaliannya 

(repayment). Hutang/kredit dapat dipenuhi, apabila tingkat suku bunga terhadap 

pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan kreditor atau investor. Hutang yang 

digunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan dapat dibagi dua, yaitu: 

a. Hutang jangka pendek (short term debt); 

b. Hutang jangka panjang (long term debt). 

 

2.4  Biaya Operasional 

Biaya operasional adalah biaya yang terkait dengan menjalankan dan 

mengelola bisnis. biaya ini kadang-kadang disebut juga sebagai biaya dalam 

mengoperasikan perangkat, mesin atau peralatan. Biaya ini adalah sumber daya 

dalam organisasi untuk mempertahankan proses bisnis, karena biasanya biaya ini 

adalah biaya sehari-hari yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis normal.  

Biaya operasional adalah komponen utama dari perhitungan pendapatan 

operasional, dan pendapatan operasional adalah komponen penting dari banyak 

ukuran finansial. Dengan demikian, semakin rendah biaya operasionl perusahaan, 

semakin menguntungkan sebuah bisnis secara umum. Beberapa hal dapat 

memengaruhi biaya inil adalah seperti strategi penetapan harga, harga bahan baku 

atau biaya tenaga kerja, tetapi karena item-item ini secara langsung berkaitan 
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dengan keputusan yang diambil pimpinan Perusahaan, tindakan finansial 

berdasarkan biaya operasional juga merupakan ukuran fleksibilitas manajerial dan 

kompetensi, khususnya selama menghadapi masa ekonomi yang sulit. 

Penting juga untuk dicatat bahwa beberapa industri memiliki biaya operasi 

yang lebih tinggi daripada yang lain. Inilah sebabnya mengapa membandingkan 

biaya operasional atau pendapatan  hanya bisa dilakukan jika  pembandingnya 

adalah perusahaan dalam industri yang sama, dan definisi biaya “tinggi” atau 

“rendah”  suatu laba harus dibuat dalam konteks ini juga.  Ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi biaya operasional yaitu : 

1. Inflasi, adalah peningkatan harga umum dari barang dan jasa dalam periode 

waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasi dengan mengukur 

persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) yang memberikan 

indikasi harga bermacam produk konsumen. Inflasi dapat mempengaruhi 

biaya operasi perusahaan yang menghasilkan produk karena naiknya biaya 

barang pasokan dan bahan baku. Gaji juga dapat dipengaruhi oleh inlasi. 

Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan mengakibatkan lebih tingginya biaya 

operasi perusahaan.  

2. Tingkat suku bunga, kondisi ini mewakili biaya meminjam uang. 

Perubahaan dalam tingkat suku bunga dipasar dapat mempengaruhi biaya 

bunga perusahaan karena bungan pinjaman yang diminta oleh bank 

komersial atau kriditor berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Karena 

tingkat suku bunga mempengaruhi biaya pendanan, maka beberapa proyek 
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yang dipandang layak pada periode suku bunga rendah, mungkin akan 

menjadi tidak layak pada peride suku bunga tinggi. 

Berdasarkan variabilitas, biaya telah diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori, yaitu biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Biaya tetap , 

sesuai dengan namanya, adalah biaya total, terlepas dari jumlah output yang 

dihasilkan. Sedangkan biaya variabel bervariasi tergantung jumlah output yang 

dihasilkan. Untuk biaya semi-variabel adalah jenis biaya, yang memiliki 

karakteristik dari penggabungan kedua biaya ini. 

Seperti halnya metrik keuangan apa pun, biaya operasi harus dibandingkan 

selama beberapa periode pelaporan untuk memahami tren apa pun yang terjadi. 

Perusahaan terkadang dapat memangkas biaya untuk kuartal tertentu sehingga 

menggembungkan pendapatan mereka untuk sementara waktu. Jika Anda seorang 

investor atau pemilik usaha, tentunya Anda harus memantau biaya untuk melihat 

apakah biaya operasional ini meningkat atau menurun dari waktu ke waktu sambil 

juga membandingkan hasil tersebut dengan kinerja pendapatan dan laba. 

 

2.5  Biaya Tetap dan Biaya Variabel  

Biaya telah diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu biaya tetap, biaya 

variabel. Dalam mencari break even point atau BEP dalam analisis kelayakan 

investasi, harus dapat membedakan dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel.  

https://cpssoft.com/blog/akuntansi/break-even-point-mengetahui-titik-impas/
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1. Biaya Tetap : adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat 

aktifitas dalam jangka pendek. Biaya yang tetap konstan pada berbagai 

tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai biaya 

tetap. Biaya ini  tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat 

aktivitas organisasi. Walaupun biaya ini tetap  dan konstan bukan berarti 

bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung 

dapat tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Ada dua jenis biaya tetap 

yaitu : Committed Fixed Cost dan Discretionary Fixed Cost 

Commited cost atau biaya komitmen adalah biaya yang wajib dan harus 

dikeluarkan. biaya ini seperti biaya sewa bangunan, biaya pabrik atau 

peralatan yang perannya penting dalam menyediakan fasilitas produksi. 

Penyusutan, asuransi, sewa, properti, pajak, juga termasuk contoh dari 

committed costs. Karena biasanya setelah melakukan pembelian, pabrik 

atau peralatan produksi dengan sendirinya akan terdepresiasi. 

discretionary fixed cost  atau biaya tetap diskresioner adalah pengeluaran 

untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap, yang dapat dihilangkan 

atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari 

suatu bisnis. Terkadang dalam suatu bisnis tidak banyak pengeluaran 

untuk Discretionary fixed cost atau biaya tetap dikrisioner, tetapi nilai dari 

biayan ini biasanya bisa sangat besar, sehingga patut ditinjau ulang oleh 

manajemen. Dengan demikian, manajemen lebih mungkin untuk 

memangkas biaya diskresioner hanya ketika sebuah perusahaan 
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menghadapi kekurangan kas jangka pendek, dan akan kembali 

mengimprovisasi bisnis  segera setelah arus kas membaik. 

 

2. Biaya Variabel : adalah  biaya yang mengacu pada biaya elemen, yang 

cenderung berubah dengan perubahan tingkat aktifitas, atau dengan kata 

lain biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang 

dihasilkan. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat 

aktivitas perusahaan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu 

ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel  ini juga akan 

meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama, jadi ketika 

tidak ada produksi maka tidak akan ada biaya ini . dapat dikatakan bahwa 

biaya ini berbanding lurus dengan unit yang diproduksi oleh perusahaan. 

Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan 

mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya. 

Berikut adalah beberapa poin substansial tentang perbedaan antara 2 biaya 

ini  dalam ilmu akuntansi : 

1. Biaya tetap adalah biaya yang tidak bervariasi dengan perubahan kuantitas 

unit produksi. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi dengan 

perubahan dalam jumlah unit produksi. 

2. Biaya tetap adalah berdasarkan waktu terkait, yaitu tetap konstan selama 

suatu periode. Berbeda dengan biaya variabel yang berhubungan dengan 

volume, yaitu berubah dengan perubahan volume. 
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3. Biaya tetap adalah biaya ‘pasti’, biaya itu akan terjadi bahkan ketika tidak 

ada unit yang diproduksi. Sebaliknya, biaya variabel tidak pasti dan hanya 

akan terjadi ketika perusahaan melakukan produksi. 

4. Perubahan biaya tetap adalah per-unit. Di sisi lain, biaya variabel tetap 

konstan dalam per-unitnya 

5. Contoh biaya tetap adalah sewa, pajak, gaji, depresiasi, biaya, bea, asuransi, 

dll. Contoh biaya variabel adalah biaya pengepakan, pengiriman, material 

yang dikonsumsi, bahan bakar, biaya maintenace, upah insentif, dll. 

6. Biaya tetap tidak termasuk pada saat penilaian persediaan, tetapi biaya 

variabel disertakan 

 

2.6 Penyusutan Aktiva Tetap  

 

Menurut Suliyanto (2010:187), pengetahuan akan metode penyusutan 

dalam aspek keuangan penting untuk menentukan metode penyusutan dan 

menghitung nilai aktiva. Aktiva tetap yang digunakan akan mengalami 

pengurangan fungsi karena faktor dipakai, umur dan kerusakan-kerusakan. Oleh 

karena itu, besarnya pengurangan fungsi aktiva harus diperhitungkan sebagai biaya. 

Penyusutan diartikan sebagai sebagian harta perolehan aktiva tetap yang secara 

sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Untuk melakukan 

perhitungan biaya penyusutan per periode akuntansi, informasi-informasi berikut 

sangat diperlukan. 
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1. Harga perolehan (cost)  

Harga perolehan adalah baya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 

dan menempatkan aktiva tetap, termasuk didalamnya adalah biaya 

negosiasi, transportasi, pemasang dan uji coba aktiva tetap.  

2. Nilai sisa (residu)  

Nilai sisa adalah jumlah yang dapat diterima bila aktiva yang sudah tidak 

dapat digunakan dijual, ditukar atau cara-cara lain dikurangi biaya yang 

terjadi untuk menjual/ menurkarnya.  

3. Umur ekonomis  

Umur ekonomis merupakan taksiran umur suatu aktiva yang dinyatakan 

dalam suatu periode waktu maupun satuan hasil produksi atau satuan jam 

kerja. 

Beberapa metode dapat digunakan untuk menghitung beban penyusutan. 

Pemilihan metode penyusutan harus mempertimbangkan berbagai keadaan. 

Metode-metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah sebagai 

berikut. 

1. Metode garis lurus (straight-line method)  

Metode ini mengasumsikan bahwa beban penyusutan setiap periode adalah 

sama. Oleh karena itu, metode ini merupakan metode yang paling 

sederhana dan paling banyak digunakan. Metode ini menggunakan asumsi-

asumsi sebagai berikut.  

1) Kegunaan ekonomis aktiva menurun secara proporsional setiap 

periode akuntansi  
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2) Biaya reparasi setiap periode akuntansi relatif tetap  

3) Kegunaan ekonomis berkurang karena waktu  

4) Penggunaan aktiva tiap periode akuntansi relatif sama  

Rumus: 

 

 

Sumber Rujukan :Peraturan Standar Akutansi Keuang (PSK) no 17. 

 

2. Metode jam jasa (service-hour method)  

Metode ini mengasumsikan bahwa suatu aktiva akan lebih cepat rusak jika 

digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak 

sepenuhnya. Metode ini cocok untuk aktiva yang mudah aus sebagai akibat 

pemakaian seperti mesin dan kendaraan. 

Rumus: 

 

 

Sumber Rujukan :Peraturan Standar Akutansi Keuang (PSK) no 17. 

 

3. Metode hasil produksi (productive-output method)  

Metode ini mengasumsikan bahwa aktiva ditujukan untuk menghasilkan 

produk sehingga metode penyusutan juga harus didasarkan pada produk 

yang dihasilkan maka besarnya beban penyusutan tiap periode akuntansi 

dapat berbeda, mengikuti jumlah produk yang dihasilkan.  

Rumus: 

Penyusutan = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
 

Penyusutan = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚 𝐽𝑎𝑠𝑎
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Sumber Rujukan :Peraturan Standar Akutansi Keuang (PSK) no 17. 

 

 

4. Metode Beban berkurang (reducing-charge method)  

Metode ini mengasumsikan bahwa biaya penyusutan pada tahun-tahun 

pertama lebih kecil dibandingkan dengan beban-beban penyusutan pada 

tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena aktiva pada tahun awal akan bekerja 

lebih efisien dibandingkan dengan aktiva yang sudah tua. Aktiva yang baru 

memeerlukan sedikit biaya perawatan dibandingkan dengan aktiva yang 

telah tua. 

1) Jumlah angka tahun (sum of years-digit method)  

Penghitungan biaya penyusutan metode ini dilakukan dengan cara 

mengalikan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu menurun 

dengan harga perolehan dikurang nilai residu. 

2) Saldo menurun (declining balance method)  

Metode saldo menurun merupakan metode untuk menemukan 

beban dpresiasi yang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang 

tetap dengan nilai buku investasi. Karena nilai buku investasi  

 

 

Sumber Rujukan :Peraturan Standar Akutansi Keuang (PSK) no 17. 

 

Penyusutan = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

Tarif Penyusutan = 1- √
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛
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menurun sebagai akibat beban penyusutan pada periode 

sebelumnya maka beban depresiasi tiap tahun juga menurun. 

Besarnya tarif penyusutan dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut.  

 

3) Saldo menurun ganda (double declining balance method)  

Metode ini merupakan metode penentuan depresiasi dengan beban 

depresiasi setiap tahunnya menurun. Dasar yang digunakan dalam 

metode ini adalah persentase dengan menggunakan metode garis 

lurus. Persentase total penyusutan yang dihitungn dengan 

menggunakan garis lurus dikalikan dua dan setiap tahunnya 

dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. 

4) Tarif menurun (decline rate on cost method)  

Tarif menurun merupakan metode penentuan beban penyusutan 

dengan tarif (%) yang senantiasa menurun. Besarnya penentuan 

penurunan tarif (%) setiap periode dilakukan tanpa dasr yang pasti, 

hanya berdasarkan kebijakan pimpinan atau pihak yang diberi 

wewenang dalam penentuan beban tarif. Besrnya tarif (%) yang 

senantiasa menurun tersebut dikalikan dengan harga perolehan 

aktiva tetap setiap tahun. 

2.7  Pajak  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 menentukan 

penetapan  tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 
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1. Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.  

Tabel 4. Tarif Penetapan Pajak  

 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

 

 

Tarif Pajak 

 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 

5% 

(lima persen) 

Diatas Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) 

15% 

(lima belas persen) 

Di atas Rp 250.000.000,00 (duat 

ratus lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) 

  

25% 

(dua puluh lima persen) 

Di atas Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah)  

30% 

(tiga puluh persen) 

Sumber Rujukan : Undang-undang Negara Republik Indonesia No.36 

tahun 208 perihal terif penetapan Pajak. 

 

1) Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap lainnya adalah 

sebesar 28% (dua puluh delapan persen); 

2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 

diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% 

(dua puluh lima persen yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 
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2.8   Arus Kas 

Laporan arus kas memiliki pengaruh yang sangat penting bagi suatu bisnis. 

Dalam menjalankan suatu bisnis harus memahami arus kas, bukan hanya seorang 

akuntan saja. Maka, mempelajari arus kas adalah penting untuk semua pelaku 

bisnis.  Dengan adanya laporan arus kas, anda akan mengetahui kondisi perusahaan 

Anda dalam kondisi untung atau rugi. Biasanya laporan arus kas ini berisi mengenai 

pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu.  

Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah 

pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam 

keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan, jika keuangan keluarga 

arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Sedangkan, dalam keuangan bisnis 

terdapat cash basis dan accural basis. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah 

kas yang diterima. Contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan 

jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. 

Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat 

bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, 

dan lainnya. Dengan adanya laporan arus kas, Anda dapat menilai hal-hal berikut : 

https://bit.ly/3jcetWd
https://bit.ly/3jcetWd
https://www.jurnal.id/
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1. Kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas 

Laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual. Dengan laporan arus 

kas, Anda bisa membuat prediksi mengenai kemampuan entitas suatu 

perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 

2. Transaksi Investasi & Pendanaan Kas 

Jumlah aset dan kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Adanya 

pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka Anda dapat 

mengetahui penyebab perubahan kedua akun tersebut. 

3. Kemampuan Entitas untuk Membayar Dividen dan Kewajiban 

Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk 

membayar sejumlah kewajiban. Seperti misalnya, gaji karyawan, 

pembayaran hutang, dan membayar dividen (pembagian laba pada 

pemegang saham). Selain itu, dengan laporan arus kas investor bisa melihat 

gambaran arus kas dalam kegiatan bisnis perusahaan Anda. 

4. Keterangan atas Perbedaan antara Angka Laba Bersih & Kas Bersih 

Informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan 

laporan keuangan. Dengan adanya data laba bersih yang didapat 

perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. 
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Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas, yaitu: 

1. Arus Kas dari Kegiatan Operasi 

Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi 

yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa 

pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang 

mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji 

karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. 

2. Arus Kas dari Kegiatan Investasi 

Arus kas dari kegiatan investasi adakah arus kas dalam bentuk pemasukan 

atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang memengaruhi investasi 

dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan 

investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau 

pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti, transaksi yang 

mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. 

3. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan 

Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang 

memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya, transaksi 

yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan 

utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi 

saham, dan pelunasan kredit dari bank. 
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2.9 Risiko  

 

Kita sering mendengar perkataan yang mengatakan bahwa risk & return 

selalu berdampingan dan berbanding lurus. Banyak teori investasi yang 

mengatakan bahwa high risk high return, dimana setiap investasi yang 

menghasilkan pengembalian investasi yang tinggi juga akan disertai dengan 

berbagai risiko yang tinggi. Demikian sebaliknya bilamana sebuah investasi 

memiliki risiko yang rendah maka tingkat keuntungan yang dĳanjikan rendah 

Semua jenis investasi yang ada memiliki risiko baik kecil maupun besar. 

Maksudnya ketika target hasil investasi kita naik, maka risiko dari investasi kita 

juga akan ikut naik. Atau ketika ada sebuah produk yang menawarkan hasil 

investasi (return) yang cukup tinggi, maka bisa dipastikan produk tersebut 

mengandung risiko tersembunyi yang mungkin kita tidak mengerti atau 

mengetahuinya 

Karena investasi merupakan pemilihan terhadap perimbangan antara risiko 

(risk) dan harapan keuntungan ( expected return) yang terkait pada sebuah objek, 

maka investor perlu memperhatikan hal tersebut dengan baik dan penuh 

perhitungan. Besar kecilnya expected return investment sangat dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan yang sumbernya di luar investasi, untuk itu diperlukan 

informasi yang relevan dengan setiap instrumen investasi yang akan dipilih investor 

mengetahui secara pasti besarnya return yang dapat diperoleh dari suatu investasi 

di masa yang akan datang tidaklah mudah.  
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Return investasi yang didapatkan di masa yang akan datang mungkin 

berbeda dengan estimasinya. Jadi, arti pentingnya memahami risiko dalam 

investasi adalah untuk menghindari atau mengantisipasi serta meminimalisir 

terjadinya kerugian dalam investasi. 

Salah satu metode untuk memasukkan  konsep hubungan yang positif antara 

keuntungan yang diharapkan dan faktor risiko, adalah melalui pendekatan konsep 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah 

suatu model keseimbangan yang memungkinkan untuk menentukan risiko yang 

relevan, dan bagaimana hubungan antara risiko untuk setiap asset apabila pasar 

modal dalam keadaan seimbang.  

Umumnya penggunaan CAPM hanya digunakan untuk menganalisis 

kelayakan investasi Sekuritas, namum konsep tersebut juga dapat dikembangan 

dalam investasi real assets (Wadiyo, SE 24 Februari 2020). Konsep CAPM 

berdasarkan pemikiran bahwa semakin besar risiko suatu investasi semakin besar 

tingkat keuntungan yang diminta oleh pemodal. Jika konsep ini diterapkan pada 

NPV, maka tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung NPV akan menjadi 

makin besar untuk proyek dengan risiko yang makin tinggi. Untuk menyesuaikan 

tingkat bunga terhadap risiko ddengan menggunakan CAPM, maka konsep yang 

semula dikembangkan untuk investasi pada sekuritas sekarang dapat diterapkan 

pada investasi real assets. 

Perusahaan dengan bisnis operating leverage dan siklikalitas yang tinggi, 

diartikan sebagai perusahaan yang mempunyai risiko atau beta yang tinggi (dalam 
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CAPM risiko didefinisikan sebagai beta β), dengan demikian nampaklah bahwa 

risiko investasi bagi perusahaan yang mempunyai ketidakpastian arus kas yang 

tinggi juga akan cenderung mempunyai beta yang tinggi pula. 

CAPM secara formal dapat dirumuskan sebagai berikut  

 

 

Sumber Rujukan : Artikel Manajemen Keuangan oleh “Wadiyo” 

http://manajemenkeuangan.net/keputusan -investasi-moda dan Modul Manajemen 

Keuangan Edisi 2018 Universitas Trilogi, oleh “Ati Harianti dan Faizah Syihab”.  

Keterangan : 

E(Ri) = Expected Return dari suatu investasi 

Rf      =  Risk Free asset, tingkat pengembalian tanpa resiko, di USA digunakan T 

Bills, tapi di Indonesia digunakan SBI, namun SBI tidak dapat diakses 

oleh semua orang, hingga bisa digunakan tingkat suku bunga 

Deposito.(%) 

Rm    = Market Return, merupakan tingkat pengembalian investasi dipasar 

modal melalui penentuan IHSG.(%) 

β         = Koefesien Beta, merupaka resiko pasar atau non diversfiable risk dari 

suatu investasi, didapat dari  rasio covariance pasar terhadap aset. 

Berdasarkan penelitian (Rambey, 1999) untuk sektor properti/konstuksi 

berkisar antara 0,7 ~ 0,8. 

E(Ri) = Rf +  β (Rm- Rf) 

https://manajemenkeuangan.net/risiko-investasi-adalah/
http://manajemenkeuangan.net/keputusan
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Bila CAPM akan diterapkan untuk menilai profitabilitas investasi pada 

aktiva riil (proyek), maka i  di sini menunjukkan proyek tersebut. Dengan 

demikian semakin tinggi risiko (atau β) proyek tersebut, semakin tinggi tingkat 

keuntungan yang dianggap layak untuk investasi tersebut. 

E(Ri)  ini yang kemudian digunakan sebagai tingkat bunga yang akan 

menghitung NPV. Bila digunaan CAPM dalam menentukan tingkat bunga yang 

layak dalam perhitungan NPV, maka arus kas yang digunakan adalah arus kas 

yang diharapkan (expected cash flow). 

Beta (β) tidak lain merupakan koefisien regresi antara excess return suatu 

saham dengan excess return portofolio pasar. Excess return adalah selisih antara 

tingkat keuntungan dengan tingkat keuntungan bebas risiko. Satu hal yang 

menarik dari beta (β) ini adalah bahwa umumnya relatif stabil dari waktu ke waktu, 

dengan demikian maka penggunaan beta di waktu yang lalu untuk penaksiran beta 

di masa yang akan datang dapat digunakan. Seringkali untuk menaksir beta 

digunakan beta rata-rata Perusahaan, sesuai dengan proyek yang sedang kita 

analisis. Sayangnya beta yang kita taksir merupakan beta dari saham, dan beta ini 

sudah dipengaruhi oleh faktor hutang yang digunakan oleh perusahaan. 
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Untuk mengeluarkan pengaruh hutang yang digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Sumber Rujukan : Artikel Manajemen Keuangan oleh “Wadiyo” 

http://manajemenkeuangan.net/keputusan -investasi-moda dan Modul Manajemen 

Keuangan Edisi 2018 Universitas Trilogi, oleh “Ati Harianti dan Faizah Syihab”.  

Keterangan : 

βi  = Beta dari saham (equity) 

βiu = Beta perusahaan tersebut, seandainya menggunakan 100% modal sendiri 

t   = Tarif pajak penghasilan 

S   = Nilai Modal sendiri 

B   = Nilai hutang 

2.10  Konsep Dasar Analisis Kelayakan Bisinis 

Menurut Lilis Sulastri Dr.,MM. (2016) pengertian studi kelayakan bisnis 

adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, 

sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi 

sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, dimana itu semua digunakan 

untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil 

keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan 

bahkan tidak dijalankan. 

βIU  = βi : [1 + (1-t) (B:S)] 

http://manajemenkeuangan.net/keputusan
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Umumnya tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari 

resiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Studi kelayakan 

bisnis dibuat untuk berbagai pihak, baik untuk pihak internal perusahaan maupun 

pihak external perusahaan. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) ada lima tujuan 

mengapa studi kelayakan perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau 

usaha, yaitu: 

1. Menghindari Resiko Kerugian  

Yaitu, meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak 

dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi, 

sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk 

memperkecil resiko; 

2. Mempermudah Perencanaan 

Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka 

mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah 

modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan 

serta keuntungan serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan; 

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan 

Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapan nya, proses 

bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat 

memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis 

dapat tercapai sesuai dengan apa yang di rencanakan; 
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4. Memudahkan Pengawasan 

Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka 

pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan, 

agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 

5. Memudahkan Pengendalian 

Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat 

langsung untuk dikendalikan sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan 

yang terjadi. 

Studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang 

berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu 

berdasarkan orientasi laba, yang dimaksud adalah studi yang menitik-beratkan pada 

keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi tidak pada laba (social), yang 

dimaksud adalah studi yang menitikberatkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan 

dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. 

Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan bisnis pada saat memulai 

usahanya meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Intensitas pada 

penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal berikut ini : 

1. Besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan. 

Semakin besar dampak yang dapat ditimbulkan dari ide bisnis yang akan 

dijalankan, semakin tinggi kecermatan yang diperlukan dalam menyusun 

studi kelayakan bisnis. Sebaliknya semakin kecil dampak yang dapat 
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ditimbulkan dari ide bisnis yang akan dijalankan, semakin rendah tuntutan 

akan kecermatan dalam menyusun studi kelayakan. 

2. Besar kecilnya tingkat kepastian bisnis. 

Semakin besar tingkat ketidakpastian suatu bisnis, semakin tinggi intensitas 

dalam menyusun studi kelayakan bisnis, sebaliknya semakin kecil tingkat 

ketidakpastian bisnis, semakin rendah intensitas dalam menyusun studi 

kelayakan. 

3. Banyak-sedikitnya investasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu 

bisnis. 

Semakin besar nilai investasi yang ditanamkan pada suatu bisnis, semakin 

tinggi kecermatan yang diperlukan dalam menyusun studi kelayakan bisnis. 

Sebaliknya, semakin kecil investasi yang ditanamkan, semakin sederhana 

studi kelayakan bisnis yang dilakukan. 

Seperti yang bisa ketahui, hasil dari suatu studi kelayakan adalah suatu 

laporan tertulis. Isi laporan kelayakan menyatakan bahwa suatu rencana bisnis 

layak atau tidak direalisasikan. Studi kelayakan bisa digunakan oleh pihak – pihak 

yang mengkaji ulang untuk ikut serta dalam menyetujui atau menolak kelayakan 

laporan tadi sesuai dengan kepentinganya. Kemungkinan terjadinya suatu studi 

kelayakan yang telah dinyatakan layak ternyata pada akhirnya tak tercapai. Hal ini 

bisa disebabkan oleh pengambilan keputusan akhir yang menolak karena adanya 

intervensi dari pihak lain merasa beberapa dari kepentingan yang disertakan tidak 

terpenuhi. Oleh karena itu perusahaan harus sangat hati - hati dalam 

menyediakan analisis kelayakan, karena kelangsungan suatu bisnis melibatkan 
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banyak faktor sehingga perlukan penjabaran yang terperinci dan dalam sehingga 

dapat memberi informasi yang mendukung keputusan akhir. 

Banyak faktor yang dapat mengakibatkan suatu bisnis ternyata kemudian 

menjadi tidak menguntungkan ataupun gagal karena terjadi berbagai kesalahan. 

Kesalahan terjadi seperti ini: kesalahan dalam perencanaan, kesalahan dalam 

penafsiran pasar, kesalahan dalam pengunaan teknologi, kesalahan dalam 

menentukan kontinuitas bahan baku, maupun kesalahan dalam memperkirakan 

jumlah tenaga kerja. Selain itu, ada juga disebabkan oleh faktor - faktor yang sering 

berubah seperti faktor ekonomi, sosial, politik dan faktor lingkungan seperti 

bencana alam atau kebakaran pada lokasi perencanaan. 

Bisnis yang diteliti dalam studi kelayakan bisa berbentuk bisnis besar 

seperti pengembangan bisnis atau hanya bisnis sederhana seperti membuka usaha 

servis motor. Semakin besarnya bisnis yang dijalankan maka semakin besar resiko 

yang akan dialami. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak ekonomi ataupun 

dampak sosial. Karena itu ada yang melengkapi studi kelayakan dengan cost and 

benefit analysis termasuk didalamnya social cost and social benefit. Maka dengan 

demikian studi kelayakan akan menyangkut : 

1. Manfaat finansial, yaitu manfaat ekonomis bisnis tersebut bagi bisnis itu 

sendiri yang berarti bisnis itu dipandang menguntungkan jika dibandingkan 

dengan resiko dari bisnis itu sendiri. 

2. Manfaat Sosial, yaitu manfaat sosial bisnis tersebut bagi masyarakat sekitar 

proyek. Hal ini merupakan studi yang relatif kompleks dan sulit dilakukan. 
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3. Manfaat ekonomi nasional, yaitu manfaat ekonomis bisnis bagi negara 

tempat bisnis tersebut dijalankan, yang menunjukkan manfaat bisnis 

tersebut bagi ekonomi makro suatu negeri. 

 

2.11  Analisis Financial dalam Studi Kelayakan Binis 

Analisis Financial merupakan parameter yang sangat penting untuk 

menentukan kelayakan Bisinis suatu proyek investasi. Terdapat berbagai macam 

metode dalam menganalisa kelayakan finansial yang biasa digunakan yaitu : 

1. Aliran Kas Bersih (Net Cash Flow) 

Menurut Suliyanto (2010:195), penilaian kelayakan investasi didasarkan 

pada aliran kas (cash flow) dan bukan pada keuntungan. Hal ini disebabkan 

untuk menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan harus mempunyai 

kas untuk ditanamkan kembali. Keuntungan selalu dalam bentuk kas, tetapi 

dalam keuntungan tersebut ada kas yang akan diinvestasikan kembali dan 

ada kas yang akan diambil sebagai prive.  

Oleh karena itu, besarnya kas bersih tidak sama dengan keuntungan. Aliran 

kas adalah usulan pengeluaran modal (capital expenditure), yang terdiri dua 

aliran kas (cash flow), yaitu: a. Aliran kas keluar neto (neto outlow of cash), 

yaitu aliran kas yang diperlukan untuk investasi baru. b. Aliran kas masuk 

neto tahunan (net outlow of cash), yaitu aliran kas sebagai hasil dari 

investasi baru tersebut. Aliran ini sering pula disebut net cash proceeds atau 

cukup dengan istilah proceeds. 
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Rumus : 

 
 

 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 

 

2. Metode Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang adalah analisis 

keuangan yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha 

dilaksanakan dilihat dari nilai sekarang arus kas bersih yang akan diterima 

dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. 

Dengan kata lain NPV dihitung dari aliran kas bersih dikurang dengan biaya 

investasi. 

Urutan-urutan perhitungan dalam metode ini adalah : 

a. Menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan 

dilaksanakan; 

b. Mencari nilai sekarang (Present Value) dari cash flow dengan 

mengalihkan tingkat diskonto tertentu yang ditetapkan; 

c. Kemudian jumlah nilai sekarang atau present value dari cash flow 

selama umur investasi dikurangi dengan nilai investasi awal akan 

menghasilkan Net Present Value (NPV). 

Apabila nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa 

yang akan datang lebih besar daripada nilai sekarang investasi maka proyek 

diterima sedangkan apabila lebih kecil atau nilai NPV menunjukkan angka 

yang negatif maka proyek ditolak karena dinilai tidak menguntungkan. 

Aliran kas Masuk (proceeds) = Laba setelah pajak + Penyusutan 
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Rumus NPV ini cukup rumit karena menambahkan semua arus kas 

masa depan dari investasi, mendiskon arus kas tersebut dengan tingkat 

diskonto dan menguranginya dengan Investasi awal. Persamaan dan Rumus 

Net Present Value (NPV) ini dapat dilihat dibawah ini : 

 

Atau : 

 

      

 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 
 

Dimana : 

NPV  = Net Present Value (dalam Rupiah) 

CT  = Arus Kas per Tahun pada Periode t 

Co = Nilai Investasi awal pada tahun ke 0 (dalam Rupiah) 

r  = Suku Bunga atau discount Factor  (DF) (dalam %) 

Kelebihan dan Kekurangan Metode Net Present Value (NPV), 

sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, 

mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut 

Kelebihan Kekurangan 

1. Memperhitungkan tingkat 

bunga yang sebenarnya;  

1. Sulitnya menentukan rate 

minimum yang diinginkan; 

2. Tidak menunjukkan rate of 

return sebenarnya; 

𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐶𝑇

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐶𝑜

𝑇

𝑡−1

 

NPV = (C1/1+r) + (C2/(1+r)2) + (C3/(1+r)3) + … + (Ct/(1+r)t) – C0 
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2. Mudah diterapkan karena 

tidak menggunakan 

pendekatan trial and error; 

3. Mudah menyesuaikan 

dengan risiko, yaitu dengan 

menggunakan tingkat 

bunga yang berbeda untuk 

tahun-tahun berikutnya. 

3. Adanya sumsi bawa semua 

aliran kas masuk bersih segera 

dapat diinventariskan kembali 

pada rate yang dipilih. 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 

 

3. Metode Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur 

besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakanan 

menjalankan usaha. Jika nilai IRR lebih besar ( > ) dari bunga pinjaman, 

maka proyek investasi diterima. Namun jika IRR lebih kecil ( < ) dari bunga 

pinjaman, maka ditolak. 

Metode Internal Rate of Return (IRR) pada dasarnya merupakan 

metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara 

present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari 

suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk 

menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya 

Internal Rate of Return (IRR) harus dicari dengan trial and error. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung Internal Rate of Return (IRR) adalah 

sebagai berikut : 
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Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 
 

Dimana : 

r = Tingkat bunga yang akan menjadi PV dan procesds sama dengan 

p.v dari capital outlays 

At  = Cash Flow untuk periode t 

n =  Periode terakhir dimana cash flow diharapkan 

Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0 maka persamaanya dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

Selanjutnya, dengan mengadakan interpolasi dari 2 tingkat bunga 

yang dipilih secara coba-coba r-nya dapat dihitung seperti cara tersebut 

diatas. Dengan rumus Internal Rate of Return (IRR) seperti tersebut diatas 

maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR 

adalah sebagai berikut.  

1. Menghitung present value dari proceeds suatu investasi dengan 

menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara apriori; 

2. Membandingkan hasil perhitungan present value dari proceeds 

dengan jumlah present value dari investasi atau outlays; 

𝐼𝑅𝑅 = ∑ [
𝐴1

(1 + 𝑟)𝑡
]

𝑛

𝑡=0

= 0 

𝐴𝑜 =
𝐴1

(1 + 𝑟)
 +   

𝐴2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯

𝐴𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
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3. Jika present value dari proceeds lebih tinggi dibandingkan jumlah 

present value dari investasi atau outlays maka tingkat bunga yang 

lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari 

proceeds lebih kecil dari present value dari outlay-nya maka tingkat 

bunga yang lebih rendah harus digunakan; 

4. Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat 

menjadikan present value dari proceeds sama besarnya dengan 

present value dari outlays-nya; 

5. Pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari 

proceeds sama besanya dengan present value dari outlay-nya, Net 

Present Value dari usul investasi tersebut adalah Rp 0 (nol) atau 

mendekati nol. Besarnya tingkat buga tersebut menggambarkan 

besarnya Internal Rate of Return (IRR) dari usul investasi tersebut.  

 

Untuk menghitung Internal Rate of Return (IRR) dimana proceeds 

suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun maka dua tingkat 

bunga yang berbeda dipilih, kemudian dilakukan interpolasi untuk 

menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya, atau 

secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan asumsi 

menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda: 

Rumus Interpolasi : 

 

 𝑟 = 𝑃1 − 𝐶1   
𝑃2 − 𝑃1

𝐶2 − 𝐶1
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Dimana : 

r = Internal Rate of Return (IRR) yang dicari 

P1  = Tingkat Bunga Pertama 

P2  = Tingkat Bunga kedua 

C1 =  Net Present Value Ke 1 

C2 =  Net Present Value Ke 2 

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode 

Internal Rate of Return (IRR) adalah suatu investasi yang diusulkan 

dinyatakan layak jika Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat 

keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika Internal Rate of Return 

(IRR) suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki 

maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. 

Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka pilih alternatif 

investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai 

Internal Rate of Return (IRR) yang paling besar. Metode Internal Rate of 

Return (IRR), sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian 

investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut : 

Kelebihan Kekurangan 

1. Menghindari pemilihan rate of 

return minimum yang 

diinginkan; 

2. Memperoleh rate of return 

yang sebenarnya 

1. Lebih rumit, terutama jika aliran 

kas bersih tidak sama untuk 

setiap periode; 

2. Harus menggunakan analisis 

sensitiv; 



46 

 

 

 

3. Berdasarkan preferensi rate of 

return yang sebenarnya bukan 

sekadar selisih NPV; 

4. Tidak memiliki beban untuk 

menginvestasikan kembali 

seperti yang digambarkan pada 

metode NPV 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 
 

4. Metode Payback Period  

Metode payback mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa 

kembali, oleh karena itu satuan hasilnya bukan dalam bentuk persentase 

tetapi dalam satuan waktu (bulan, tahun dan sebagainya). Kalau periode 

payback ini lebih pendek daripada yang disyaratkan, maka proyek 

dikatakan menguntungkan sedangkan kalau lebih lama maka proyek dapat 

ditolak. Dasar yang dipergunakan adalah aliran kas, bukan laba. Untuk itu 

kita harus menghitung terlebih dahulu aliran kas dari proyek tersebut. 

Masalah utama dari metode ini adalah sulitnya menentukan periode 

maksimum yang disyaratkan untuk dipergunakan sebagai angka 

pembanding. Secara normatif memang tidak ada pedoman yang bisa 

dipakai untuk menentukan payback maksimum ini. Dalam praktiknya yang 

dipergunakan adalah payback umumnya dari perusahaan-perusahaan yang 

sejenis.  
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kelemahan lain dari metode ini adalah diabaikannya nilai waktu uang 

dan diabaikannya aliran kas setelah periode payback. Meskipun diakui 

adanya kelemahan-kelemahan ini, dalam praktiknya masih banyak 

organisasi yang menggunakannya sebagai pelengkap penilaian 

investasinya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Payback Period (PP) 

adalah sebagai berikut 

 

 

 

 
 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 
 

 Untuk menghitung Payback Period (PP) yang mempunyai nilai 

proceeds yang tidak sama setiap tahunya maka dihitung akumulasi 

proceeds-nya terlebih dahulu sehinga diperoleh akumulasi kas masuk (nol).  

Metode Payback Period (PP) sebagai alat analisis untuk 

menentukantingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut 

Kelebihan Kekurangan 

1. Mudah dihitung, tidak 

memerlukan data yang banyak; 

2. Berdasrkan pada cash basis, 

bukan accrual basis; 

1. Tidak mampu memberikan 

informasi tentang tingkat 

profitabilitas investasi; 

2. Tidak memperhitungkan nilai 

waktu uang; 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑃𝑃)  =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐴𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑎𝑛
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3. Cukup akurat untuk mengukur 

nilai investasi yang 

diperbandingkan untuk 

beberapa kasus dan bagi 

pembuat keputusan; 

4. Dapat digunakan untuk 

melihat hasil-hasil yang dapat 

diberbandingkan dan 

mengabaikan alternatif-

alternatif investasi yang buruk 

(tidak menguntungkan)  

5.  Menekankan pada alternatif-

alternatif investasi yang 

memililki periode 

pengembalian lebih cepat. 

3. Sulit membuat kesimpulan jika 

terdapat dua peluang investasi 

atau lebih yang emiliki umur 

ekonomis yang tidak sama; 

4. Tidak memperhitungkan 

pengembalian investasi setelah 

melewati waktu Payback Period 

Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 

 

5. Metode Benefit and Cost Ratio 

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang 

investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1 maka proyek dikatakan 

menguntungkan, tetapi kalau kurang dari 1 maka dikatakan tidak 

menguntungkan. Sebagaimana metode NPV, maka metode ini perlu 

menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan dipergunakan. 



49 

 

 

 

Benefit  Cost  Ratio  (BCR)  adalah  perbandingan  antara  nilai  

sekarang (Present Value) dari manfaat (Benefit) dengan nilai sekarang dari 

biaya (Cost). Seara umum rumus untuk perhitungan BCR adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

  Sumber Rujukan : Suliyanto (2010:195), 
 

Biaya  C  pada  rumus  diatas  dapat  dianggap  sebagai  biaya  pertama  

(Cf), sehingga rumusnya menjadi: (Soeharto, imam, 2004;433) 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana : 

BCR =  Perbandingan manfaat terhadap biaya (benefit cost ratio) 

(PV)B   =  Nilai sekarang benefit  

(PV)C   =  Nilai sekarang biaya 

Pada proyek swasta benefit umumnya berupa pendapatan minus 

biaya, di luar biaya pertama (misalnya untuk operasi dan produksi) 

sehingga rumusnya menjadi (Soeharto, Imam, 2002): 

 

 

 
 

 

 

𝐵𝐶𝑅 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
=

(𝑃𝑉)𝐿

(𝑃𝑉)𝐶
 

𝐵𝐶𝑅 =  
(𝑃𝑉)𝐵

𝐶𝑓
 

𝐵𝐶𝑅 =  
𝑅 − (𝑃𝑉)𝑜𝑝

𝐶𝑓
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Dimana :  

R           =  Nilai sekarang pendapatan 

(C)op    =  Nilai sekarang biaya (diluar biaya pertama) 

Cf          =  Biaya pertama 

Ukuran kelayakan dari BCR adalah 

 BCR > 1, maka proyek diterima dan layak dikerjakan 

 
 BCR < 1, maka proyek ditolak dan tidak layak dikerjakan 

 

Setiap kriteria tadi dipakai untuk menentukan diterima atau tidaknya 

suatu usulan proyek. Tetapi tidak satupun dari kriteria tersebut disetujui 

secara bersama (universal) sebagai yang saling bermanfaat pada setiap 

keadaan. Penggunaan dari setiap metode tersebut akan membawa pada 

setiap kesimpulan yang sama (nilai yang mana yang dianggap paling 

layak). 

6. Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas menggunakan metode analisis kuantitatif dan 

deskriptif. Analisis ini menghitung kepekaan analisis Financial (NPV, 

IRR, Net B/C, Gross B/C Ratio dan PP) terhadap perubahan yang terjadi 

pada faktor produksi serta dampak akhirnya pada kondisi kelayakan. 

Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat pengaruh-pengaruh 

yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah yang tidak sesuai 

rencana. Perubahan pengaruh tersebut dapat dihitung dengan konsep laju 

kepekaan. Menurut Gittinger (1986), rumus yang digunakan untuk mencari 

laju kepekaan adalah: 
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Sumber Rujukan : Menurut Gittinger (1986), 

 

Dimana :  

X1  = NPV/IRR/Net B/C Ratio/PP/Gross B/C Ratio setelah terjadi 

perubahan; 

 X0  = NPV/IRR/Net B/C Ratio/PP/Gross B/C Ratio sebelum terjadi 

perubahan  

Xr  = Rata-rata perubahan NPV/IRR/ Net B/C Ratio/PP/Gross B/C Ratio 

Y1 = Harga jual/biaya produksi/produksi setelah terjadi perubahan 

Y0  = Harga jual/biaya produksi/produksi sebelum terjadi perubahan  

Yr = Rata-rata perubahan harga jual/biaya produksi/produksi 

Kriteria laju kepekaan adalah: (1). Jika laju kepekaan > 1, maka hasil 

usaha atau proyek peka/sensitif terhadap perubahan. (2). Jika laju kepekaan 

< 1, maka hasil usaha atau proyek tidak peka/tidak sensitif terhadap 

perubahan. 

 

2.12 Alternatif Lain Dalam Pelaksanaan Program Investasi  

Dalam era globalisasi sekarang ini tren investasi swasta bagi proyek-

proyek negara semakin marak. Efek munculnya kerja sama dengan negara lain 

telah memunculkan model-model kontrak baru yang mewarnai kontak kerja sama 

𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑘𝑎𝑎𝑛 =

𝑋1−𝑋0

𝑋𝑟
𝑥100%

𝑌1 − 𝑌0

𝑌𝑟
𝑥100%
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pemerintah dengan swasta. Kerja sama tersebut dimanifestasikan dalam bentuk 

perjanjian. Adapun bentuk kerja sama yang ditawarkan antara lain Joint Venture 

berupa production sharing, manajemen contract, technical assistance, franchise, 

joint enterprise, portofolio investmen, build operate and transfer (BOT) atau 

bangun guna serah dan bentuk kerja sama pemyewaan. Hal terpenting dari kerja 

sama yang dilakukan adalah harus mengacu kepada peningkatan bagi 

kesejahteraan masyarakat dan bagi percepatan pertumbuhan perekonomian 

masyarakat.  

Mengembangkan jasa pelayanan infrastruktur publik melalui kerja sama 

dengan pihak swasta dibutuhkan, dengan uraian penyebab sebagai berikut : 

1. Permintaan lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Pemerintah 

dalam menyediakan jasa pelayanan infrastruktur.  

2. Kebutuhan investasi yang sangat besar tidak dapat dipenuhi oleh 

Pemerintah saja, hanya sekitar 50 % dari perkiraan investasi prasarana 

dapat terpenuhi APBN, keuntungan BUMN, dan bantuan pembangunan 

dari luar negeri.  

3. Kerja sama pihak swasta memberikan tambahan sumber pendanaan 

prasarana dan kemampuan manajerial yang baik.  

4. Dalam rangka persaingan global, kemitraan Pemerintah dan swasta dapat 

mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus meningkatkan efisiensi 

kualitas jasa pelayanan.  
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5. Pembangunan infrastruktur harus diperlakukan sebagai kegiatan bisnis. 

Menciptakan paradigma baru dalam penyediaan jasa pelayanan 

infrastruktur dari monopoli ke suatu model kompetitif. 

6. Melindungi kepentingan umum. 

Suatu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai 

program investasi penambahan fasilitas dan peralatan untuk menunjang 

peningkatan perekonomian suatu wilayah biasanya menggunakan anggaran 

internal perusahaan yang merupakan biaya Capex dari pendapatan ataupun dalam 

bentuk pinjaman kepihak eksternal. hal tersebut dilakukan karena terbatasnya 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh 

Pemerintah, untuk dapat menunjang program pembangunan.  

Pelaksanaan program investasi penambahan fasilitas dan peralatan 

memiliki resiko yang akan dihadapi, diantaranya biaya pembangunan/pengadaan 

yang tinggi. Untuk menghindari resiko tersebut pemerintah telah membuka dan 

memberikan ijin kepada pihak BUMN untuk dapat memberikan kesempatan 

kepada pihak swasta dalam menanamkan investasinya dengan membangun 

infrastruktur pada aset negara. Dengan adanya ijin tersebut, Perusahaan BUMN saat 

ini dapat mengambil alternatif lain dalam pelaksanaan program investasi.  

Alternatif lain dalam pelaksanakan program investasi adalah dengan 

menempuh sistem BOT ataupun dengan sistem Penyewaan. 
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2.12.1. Build operate and transfer (BOT)  

 Perjanjian Bangun, Guna, Serah (Buil, Operate, And Transfer/ 

BOT) merupakan istilah yang baru dalam kegiatan ekonomi indonesia. 

Walaupun jika melihat sejarahnya konsep BOT sebenarnya merupakan 

konsep yang sudah memiliki umur yang cukup tua yaitu sekitar 300 

sebelum masehi dilakukan di kota Eretria yunani (Athena).  

Pada hakekatnya konsep BOT yang diterapkan pada proyek 

infrastruktur pemerintah, merupakan suatu konsep yang mana proyek 

dibangun atas biaya sepenuhnya perusahaan swasta, beberapa perusahaan 

swasta bekerjasama dengan BUMN dan setelah dibangun dioperasikan 

oleh kontraktor dan setelah tahap pengoperasian selesai, sebagaimana 

ditentukan dalam perjanjian BOT, kemudian pengalihan proyek tersebut 

pada pemerintah selaku pemilik proyek. 

Menurut Clifford. W Garstang menyebutkan bahwa “BOT adalah 

salah satu bentuk pembiayaan proyek pembangunan yang mana 

kontraktor harus menyediakan sendiri pendanaan untuk proyek tersebut 

juga kontraktor harus menanggung pengadaan material, peralatan, jasa 

lain yang dibutuhkan untuk kelengkapan proyek. Kontraktor diberikan 

hak untuk mengoperasikan dan mengambil manfaat ekonominya sebagai 

penggantian atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk selama waktu 

tertentu. 
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Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 6 

tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 

menyebutkan bahwa: Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang 

milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 

oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 

untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunannya 

dan/atau saran berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

Pengertian perjanjian Bangun Guna Serah dapat pula dirujuk 

menurut Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 

248/KMK.04/1995 tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-

pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna 

serah (Buil, Operate, And Transfer/ BOT), yang menyebutkan bahwa: 

BOT adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara 

pemegang hak atas tanah dengan investor, dimana pihak investor 

diberikan hak untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian Buil, 

Operate, And Transfer/ BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan 

tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa bangun guna serah 

berakhir. 
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2.12.2. Penyewaan  

Alternatif lain dalam pelaksanakan untuk merealisasikan 

pengadaan Peralatan adalah dengan menempuh sistem Penyewaan. Sewa-

menyewa merupakan salah satu perjanjian yang terdiri pihak penyewa dan 

pihak yang menyewakan, dimana sewa-menyewa gaun adalah hubungan 

hukum antara dua belah pihak terhadap suatu gaun dimana di dalam 

hubungan perjanjian ini masing – masing mempunyai hak dan kewajiban 

baik peraturan hukum tertulis maupun dalam bentuk kesepakatan. 

Menurut Richard Eddy (2010:64), “Sewa-menyewa adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu 

tertentu, dengan "pembayaran suatu harga yang disanggupi" oleh pihak 

yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). 

Kimmel dalam penelitian Aang Viki Amanda (2011 : 452) 

mengungkapkan bahwa “Penyewaan adalah perjanjian dimana pemilik 

dari aset perusahaan memungkinkan pihak lain untuk menggunakan aset 

yang ada untuk jangka waktu tertentu pada harga yang telah disepakati”. 

Thomas W.Z dan Norman M.S (2009 : 202) mengungkapkan 

bahwa “Penyewaan adalah strategi manajemen yang banyak diminati 

menurut sebuah survei dari Equipment Leasing Association, 8 dari 10 

perusahaan menyewa beberapa atau semua peralatan mereka”.
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR DAN KONSEPTUAL  

 

3.1  Kerangka Berpikir 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif tentang Analisis Pemilihan 

Metode Pelaksanaan Investasi Dalam Pengadaan 2 Unit Container Crane (CC) 

Refrubishment  Di Pelabuhan Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

studi kasus, studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti, serta 

interaksinya dengan lingkungan, tujuan studi kasus adalah melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai obyek tertentu”. 

Sampel objek dalam penelitian ini adalah 2 unit Container Crane 

Refurbishment di Pelabuhan Sorong yang telah ditetapkan dalam program 

investasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) namun skema pengadaannya masih 

dalam tahap pertimbangan, mengingat investasi tersebut membutuhkan pendanaan 

yang besar dan sebelumnya di Pelabuhan Sorong telah dilakukan invetasi proyek 

lainnya dengan menggunakan pendanaan yang besar.  

Pembahasan penelitian ini disajikan dalam bentuk data deskriptif tentang 

penilaian perbandingan keuntungan dalam aspek risiko dan financial terhadap tiga 

3 skenario metode pelaksanaan Investasi yaitu  Investasi Internal, Built Operating 

& Transfer (BOT) dan Penyewaan dalam pengadaan  2 unit Container Crane (CC) 

Refurbishment di Pelabuhan Sorong. Proses analisisnya akan ditinjau baik dari sisi
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internal perusahaan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) maupun pihak external 

yang akan menjadi Mitra Bisnis dari pengadaan tersebut dengan alat analsis yang 

digunakan berupa Cash Flow (CF), Net Present Value (NPV), Payback Periode 

(PP) dan identifikasi Resiko.  

Untuk menyempurnakan analisis tersebut maka, sebelumnya akan 

dilakukan analisis profil risiko bisnis dengan meggunakan Konsep Capital Asset 

Pricing Model (CAPM)  untuk menentukan perhitungan arus kas yang diharapkan. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM)  adalah konsep analisis yang dapat 

memberikan hubungan positif antara profil risiko suatu jenis investasi dengan 

keuntungan yang diharapkan dalam menentukan arus Kas.  Konsep CAPM 

berdasar pada pemikiran semakin besar risiko suatu investasi semakin besar tingkat 

keuntungan yang diminta oleh pemodal. Jika konsep ini diterapkan pada NPV, 

maka tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung NPV akan menjadi makin 

besar untuk proyek dengan risiko yang makin tinggi.  

Dari hasil analisis tersebut, akan dilakukan perbandingan dalam penentuan 

metode yang paling menguntungkan dalam aspek risiko dan financial, sehingga 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dapat  mengambil  keputusan 

metode pelaksanaan yang tepat dan paling menguntungkan untuk pengadaan alat 

tersebut. 
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Pelaksanaan penelitian ini secara umum dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Start 

Program Pegadaan 2 CC  

 

Pengumpulan Data : 

1) Data-Data Internal PT Pelindo 4 (Persero); 

2) Dokumen RJPP PT Pelindo 4 (Persero); 

3) Dokumen PDRB Kota Sorong 
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3.2 Konseptual 

Berdasarkan pada Kajian teoritis sebelumnya, adapun yang menjadi 

kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam penentuan penilaian perbandingan  

metode investasi dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1 “Dalam suatu Kajian Financial pada jenis investasi dengan tingkat 

risiko yang tinggi sebaiknya memasukkan profil risiko dan  

keuntungan yang diharapkan;. 

Pengadaan 2 unit Container Crane (CC) Refurbishment di 

Pelabuhan Sorong adalah bentuk Investasi real assets yang mempunyai 

tingkat risiko yang tinggi, karena Bisnis Pelabuhan Terminal 

Petikemas adalah bisnis yang sangat berhubungan dengan Kondisi 

Perekonomian serta biaya investasi modal yang tergolong sangat besar.  

Untuk menggunakan konsep hubungan positif antara Risiko dan 

Keuntungan suatu investasi, maka  konsep metode CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) adalah salah satu cara praktis untuk mandapatkan 

hasil perhitungan yang tepat. 

Selanjutnya Metode-motode yang akan digunakan dalam 

penentuan kelayakan investasi adalah : 

1. Net Present Value (NPV) 

Bila NPV  > 0, maka proyek menguntungkan dan dapat 

dilaksanakan.  

Bila NPV ≤ 0, maka proyek merugikan dan tidak layak untuk 

dilaksanakan. 
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2. Internal Rate of Return (IRR) 

Bila IRR    > tingkat suku bunga, maka proyek layak. 

Bila IRR ≤ tingkat suku bunga, maka proyek tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

3. Benefit and Cost Ratio 

BCR > 1, maka proyek diterima dan layak dikerjakan 

BCR ≤ 1, maka proyek ditolak dan tidak layak dikerjakan 

4. Payback Period (PP) 

Bila masa pengembalian (PP) lebih pendek dari umur ekonomis 

proyek, maka proyek menguntungkan dan layak untuk 

dilaksanakan.  

Bila masa pengembalian (PP) lebih lama dari umur ekonomis 

proyek, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. 

5. Analisis Sensitivitas 

Jika laju kepekaan > 1, maka hasil usaha atau proyek 

peka/sensitif terhadap perubahan.  

Jika laju kepekaan < 1, maka hasil usaha atau proyek tidak 

peka/tidak sensitif terhadap perubahan. 

3.2.2 “Program Investasi yang baik adalah tidak menyebabkan efek 

distorsi terhadap Manajemen Cash Flow dalam suatu Perusahaan 

yang dapat menyebabkan penurunan kinerja Perusahan”. 
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Pengadaan 2 unit Container Crane (CC) Refurbishment di 

Pelabuhan Sorong adalah bentuk Investasi jangka panjang yang 

membutuhkan biaya yang besar dengan sumber pendanaan pihak 

external, umumnya untuk invetasi jenis tersebut dalam periode tahun 

awal cash flow  proyek yang didapatkan akan negatif, karena 

membutuhkan penyesuaian perubahan prilaku operasional dan 

perekonomian.    

Berdasarkan Risk Assemnet report oleh PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) tahun 2019, salah satu indetifikasi resiko 

program investasi yang mengunakan biaya diatas 3 milyar dengan 

sumber pendanaan pihak externa (pinjaman) adalah sebagai berikut :    

Dapat menyebabkan penurunan kinerja Perusahaan akibat 

distorsi pada manajemen cash flow Perusahaan oleh peningkatan beban 

operasional, bunga dan pokok pinjaman serta biaya penyutuan.  

Dalam fault tree analysisnya, semakin besar jumlah periode 

tahun cahs flow negatif tentunya resiko distorsi terhadap Manajemen 

cash flow Perusahaan akan semakin besar pula, dengan level likelihood 

(kemungkinan) sebagai berikut : 

1. Cash flow proyek  positif mulai dari tahun pertama : Level 

effect Negligible atau sangat kecil kemungkinan dapat 

menyebabkan distorsi pada manajemen cash flow  Perusahaan 

(probabilitas < 5%); 
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2. Cash flow proyek  negatif pada tahun pertama : Level effect 

Low atau kecil kemungkinan dapat menyebabkan distorsi pada 

manajemen cash flow  Perusahaan (probabilitas 5% - < 20%); 

3. Cash flow proyek  negatif pada tahun 1 dan 2  : Level effect 

Medium atau kemungkinan menyebabkan distorsi pada 

manajemen cash flow  Perusahaan (probabilitas 20% - < 50%); 

4. Cash flow proyek  negatif pada tahun 1, 2 dan 3 : Level effect 

High atau besar kemungkinan menyebabkan distorsi pada 

manajemen cash flow  Perusahaan (probabilitas 50% - < 80%); 

5. Cash flow proyek  negatif pada tahun 1, 2, 3 dan 4 : Level effect 

Extreme atau sangat besar kemungkinan menyebabkan distorsi 

pada manajemen cash flow  Perusahaan (probabilitas 80% - < 

100%); 

3.2.3 “Semakin besar risiko suatu investasi maka semakin besar 

keuntungan yang diminta oleh Investor”. 

Dalam memperbandingkan metode pelaksanaan investasi yaitu  

Investasi Internal, Built Operating & Transfer (BOT) dan Penyewaan 

dalam pengadaan  2 unit Container Crane (CC) Refurbishment di 

Pelabuhan Sorong  dapat berdasarkan peringkat keuntungan yang 

didapatkan, sebagai berikut : 

1. Jumlah Cash Flow proyek terbesar adalah yang paling 

menguntungkan; 
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2. Jumlah Net Present Value (NPV) terbesar adalah yang paling 

menguntungkan; 

3. Pay Back Periode yang tercepat (terpendek) adalah yanh paling 

menguntungkan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi  Penelitian   

PT  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV adalah Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepelabuhanan.  

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Indonesia (PP) NO. 59, tanggal 19 Oktober 1991, yang anggaran Dasarnya 

diaktakan dengan akta No. 7, tanggal 1 Desember 1992 oleh Notaris Imas Fatimah, 

SH, Notaris di jakarta. PT Pelindo IV beroperasi di Indonesia bagian timur yang 

tersebar di 11 provinsi dan berkantor pusat di Makassar. Wilayah operasional kami 

terdiri dari 17 pelabuhan cabang, 3 anak perusahaan, dan 1 afiliasi. yang tersebar 

dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, 

Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, 

dan Papua Barat.        

Gambar 2. Petah lingkup operasional PT Pelindo IV 
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Lokasi penelitaan adalah Pelabuhan Sorong atau Cabang Sorong yang 

merupakan salah satu unit kerja dari PT  Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dengan 

alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 13, Kota Sorong Propinsi Papua Barat. 

Gambar 3. Petah Wilayah Pelabuhan Sorong 

 

4.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

4.2.1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat dan 

menggunakan dokumen-dokumen resmi dari PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero), serta Dokumen resmi dari BPS kota Sorong;                              

4.2.2. Metode   Wawancara,   yaitu   metode   pengumpulan   data   dengan   

cara melakukan tanya-jawab secara langsung dengan pihak manajemen                       

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero); 

4.2.3. Studi  dokumenter,  yaitu  menelaah  dan  memperoleh  informasi  

melalui buku-buku, publikasi, laporan, serta dokumen-dokumen 

perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian. 
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4.3 Teknik Analisis    

Menurut Suliyanto (2010:228), sebelum melakukan analisis kelayakan 

financial investasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu:  

 Penentuan biaya investasi dan biaya operasional; 

 Membagi biaya variabel dan biaya tetap;   

 Membuat asumsi;  

 Pertumbuhan pendapatan yang diinginkan;  

 Rata-rata pertumbuhan inflasi;  

 Rata-rata tingkat suku bunga kredit;  

 Menentukan rugi laba;  

 Menentukan proceeds dari rugi laba yang telah dihitung.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Fokus Penelitian dan Teknik Analisis 

Data dalam Menganalisis Metode Pelaksanaan Investasi Container Crane (CC) 

Refrubishment di Pelabuhan Sorong, ditentukan sebagai berikut : 

4.3.1. Fokus Penelitian 

1. Menganalisis level risiko dari ketiga metode pelaksanaan investasi 

yaitu  yaitu Investasi Internal, Built Operating & Transfer (BOT) 

dan Penyewaan dan selanjutnya membandingkannya untuk 

menentukan metode pelaksanan yang memiliki level risiko paling 

rendah; 

2. Menganalisis keuntungan financial terhadap ketiga metode 

pelaksanaan investasi tersebut dan selanjut menentukan metode 

pelaksanaan yang paling menguntungkan bagi PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero). 
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4.3.2. Teknik Analisis Data  

Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan untuk mendapatkan 

kedua variabel yang difokuskan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis Biaya Investasi untuk pengadaan 2 unit Contianer 

Crane (CC) Refurbishment di Pelabuhan Sorong sesuai dengan 

engineering estimate yang telah ditentukan sebelumnya.  

2. Menganalisis proyeksi produksi 2 unit Container Crane di 

Pelabuhan Sorong dengan menggunakan metode tren linear; 

Dalam melakukan analisis proyeksi produksi, akan digunakan 

beberapa data sebagai berikut : 

1) Data nyata realisasi trafik arus petikemas di Pelabuhan 

Sorong untuk 5 (lima) tahun terkahir; 

2) Data produk domestik regional bruto Kota Sorong 2015-

2019; 

3) Dokumen Rencana Jangka Panjang dari PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero); 

4) Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats) pada Cabang Sorong. 

Berdasarkan data tersebut akan dilakukan proyeksi (Permalan) dari 

arus petikemas untuk 15 tahun mendatang sesuai dengan umur 

ekonomis dari Container Crane. 
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3. Menentukan asumsi tarif pelayakan bongkar muat petikemas dengan 

menggunakan Container Crane di Pelabuhan Sorong serta asumsi 

kenaikannya dalam waktu periode tertentu. 

Ekesting Pelabuhan Sorong saat ini tarif yang berlaku adalah 

tarif standar Pelabuhan Konvensional, namum dengan adanya 2 unit  

Container Crane di Pelabuhan Sorong maka Management                         

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan mendeklarasi Pelabuhan 

Sorong menjadi Terminal Petikemas Sorong dan tentunya tarif yang 

digunakan adalah tarif standar Terminal Petikemas. Untuk itu 

asumsi yang digunakan adalah tarif pelayanan bongkar muat 

petikemas di Pelabuhan Terminal Petikemas terdekat dari wilayah 

Kota Sorong beserta asumsi kenaikan sesuai dengan batas kewajaran 

dalam waktu periode history sebelumnya.     

4. Analisis proyeksi (Peramalan) Pendapatan 

Pendapatan didapatkan berdasarkan perkalian dari Jumlah 

Produksi dari Container Crane dikali dengan Tarif yang berlaku. 

 

 

 

(Sumber rujukan Peraturan Direksi  PT Pelindo 4 (Persero) perihal 

ketetapan tarif)  
 

Dimana Produksi Petikemas terbagi atas : 

 Petikemas isi (Full) : ukuran 20 Feet dan ukuran 40 Feet; 

 Petikemas kosong (Empty) : ukuran 20 feet dan ukuran 40 

feet.  

Pendapatan : Produksi (box Petikemas) x Tarif ketentuan  



70 

 

 

 

5. Menanalisis biaya-biaya operasional dari pengoperasian 2 unit 

Container Crane dimaksud dan selanjutnya menentukan biaya tetap 

dan biaya variabel. 

Biaya tetap, adalah berdasarkan waktu terkait, yaitu tetap konstan 

selama suatu periode, seperti : biaya pegawai, biaya insentif, biaya 

umum, biaya perlengkapan dan biaya asuransi, sedangkan  Biaya 

variabel adalah biaya yang bervariasi dengan perubahan dalam 

jumlah unit produksi, seperti : biaya BBM, biaya pelumas, dan biaya 

pemeliharaan. 

Dalam menentukan nilai biaya operasional terlebih dahulu 

ditentukan asumsi kenaikan dari variabel biaya serta asumsi inflasi 

yang mempengaruhi kenaikan tiap periode tahunan.  

Adapun data yang digunakan untuk menganalisis biaya operasional 

adalah:  

1) Komsumsi BBM dari jenis Container Crane yang setipe; 

2) Komsumsi Pelumas yang terdiri dari : Oli mesin, Oli gear 

box, Oli tension rope & Sprader dan Grease; 

3) Produktifitas Container Crane atau Box Ship Per-hour 

(BSH); 

4) Harga BBM, dan asumsi kenaikan; 

5) Harga  Pelumas dan asumsi kenaikan; 

6) Biaya Perlengkapan untuk pengoperasian Container Crane 

tiap tahun serta asumsi kenaikan; 
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7) Jumlah Operator dan Tally Man dalam pengoperasian 

Container Crane; 

8) Biaya Pegawai untuk Operator dan Tally Man, serta asumsi 

kenaikan; 

9) Biaya insentif untuk Operator dan Tally Man; 

10) Biaya administrasi berupa biaya cetak dan foto copy, biaya 

kertas dan alat tulis, serta asumsi kenaikan; 

11) Biya Umum berupa Pakaian dinas kerja, Kesehatan serta 

asumsi kenaikan; 

12) Biaya pemeliharaan 2 unit Container Crane yang terdiri dari: 

 Biaya pengadaan Consumabel parts; 

 Biaya takterduga untuk pengadaan penggantian part 

yang mengalami kerusakan; 

 Biaya kontrak Maintenance. 

13) Biaya Asuransi untuk all Risk; 

6. Perhitungan biaya depresiasi atau nilai penyusutan aset dengan 

menggunakan metode garis lurus. 

Untuk biaya Penyusutan akan ditentukan sesuai ketetapan akutansi 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Pesero) sebagai berikut : 

 

 

(Sumber rujukan Peraturan Standar Akutansi Keuangan PT Pelindo 

4 (Persero))  
 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑥 (
100%

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
) 
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7. Perhitungan biaya utang pinjaman dan bunga, menggunakan metode 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) sebagai berikut : 

Asumsi Bunga Kredit   :  i (%) 

Asumsi Jangka Waktu  : t (tahun) 

Pokok Pinjaman   : P (mata uang) 

 

 

 

 

Untuk perhitungan angsuran tahunan dapat diuraian dengan tabel 

berikut :  

 

 

 

 

8. Analisis Risiko dengan CAPM 

Menentukan Dicount Factor berdasarkan metode CAPM. 

Pengadaan 2 unit Container Crane (CC) Refurbishment di 

Pelabuhan Sorong adalah bentuk Investasi real assets yang 

mempunyai tingkat risiko yang tinggi, untuk itu dalam penentuan 

nilai Discount Rate (r) akan mempertimbangkan faktor risiko 

investasi dengan metode CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

Asumsi yang akan digunakan dalam penentuan CAPM adalah 

sebagai berikut : 

Periode Pokok Bunga Cicilan 

Pokok 

Sisa 

Pinjaman 

Total 

Angsuran 

T0 P I0=P x I% C0 = P / T P0 = P- C0 A0 =  I0+ C0 

T1 P0 I1=P0 x I% C1 = P / T P1 = P0- C1 A1 =  I1+ C1 

Tn Pn-1 In=Pn-1 x I% Cn = P / T Pn = Pn-1- Cn An =  In+ Cn 

Angsuran tahun Pertama = Bunga Pinjaman + Cicilan Pokok 

Bunga Pinjaman = P x I  Cicilan Pokok = 
𝑃

𝑡
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Rf = Berdasarkan tingkat suku bunga Deposito (%) tertinggi 

di tahun 2019-2020; 

Rm     =  Berdasarkan tingkat keuntungan rata-rata investasi di 

sekuritas  yang diharapkan, melalui penentuan IHSG 

(%); 

β        =   Ditentukan berdasarkan hasil dari salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam binis kepelabuhanan dan terdaftar 

di IHSG. Untuk menghitung nilai β (beta) ditentukan 

berdasarkan gradien dari persamaan antara return asset 

dari perusahaan yamg disurvei dengan return market dari 

IHSG.  

Penentuan Ekspektasi Return (E(Ri)) 

 

 

Ekspektasi Return (E(Ri)) = Discount Rate (r)  

Yang telah memperitungkan faktor ekspektasi return dan aspek 

risiko. Selanjutnya untuk menentukan Discount factor (Df) akan 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Df  = Discount Factor 

r = Discount Rate   

t   = Waktu Periode 

 

𝐷𝑓 =  
1

(1 + 𝑟)𝑛
 

E(Ri) = Rf +  β (Rm- Rf) 



74 

 

 

 

9. Analisis Financial, dalam analisis kajian kelayakan financial akan 

ditinjau dari 3 metode alternative yaitu Investasi Mandiri, 

Kerjasama BOT, dan Kerjasama Penyewaan. 

1) Investasi Mandiri 

Dalam analisis kajian kelayakan financial Investasi 

Mandiri, akan dilakukan beberapa asumsi sebagai berikut : 

 Penentuan Pajak, umunya sebesar 25%; 

 Penentuan masa perhitungan, yang disesuaikan 

dengan masa ekonomis dari CC yaitu 15 tahun; 

Selanjutnya akan ditentukan : Laba Bersih setelah 

Pajak, Cash Flow, NPV, IRR, Benafit and Cost Ratio, 

Paybak Periode. 

2) Kerjasama BOT 

Dalam analisis kajian kelayakan financial metode 

kerjasama BOT, sebelumnya dilakukan analisis kelayakan 

financial dari sisi Mitra Kerja dengan cara menentukan 

beberapa asumsi berikut : 

 Penentuan Pajak, umunya sebesar 25%; 

 Penentuan Masa waktu kerjasama BOT, yang 

disesuaikan dengan masa ekonomis dari CC yaitu 15 

tahun; 

 Asumsi Shering fee, dengan PT Pelebuhan Indonesia 

IV (Persero)  
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Akan ditentukan : Cash Flow, NPV, IRR, Paybak 

Periode dan Benafit and Cost Ratio. Bilamana hasil dari 

kelayakan financial tidak layak maka, dilakukan perubahan 

asumsi shering fee dengan memperkecil nilai shering fee 

tersebut. 

Selanjutnya berdasarkan hasil dari perhitungan 

kelayakan financial dari sisi Mitra Kerja, maka dapat 

ditentukan besaran shering fee yang didapatkan oleh PT 

Pelabuhan Indonesia IV sehingga dapat ditentutan beberapa 

hal yaitu: Laba Bersih setelah pajak, Cash Flow, NPV, 

Payback Periode serta Aset yang diperoleh diakhir masa 

projek. 

3) Kerjasama Penyewaan 

Dalam analisis kajian kelayakan financial metode 

kerjasama Penyewaan, sebelumnya dilakukan analisis 

kelayakan financial dari sisi Mitra Kerja dengan cara 

menentukan beberapa asumsi berikut : 

 Penentuan Pajak, umunya sebesar 25%; 

 Penentuan Masa waktu kerjasama Penyewaan, yang 

disesuaikan dengan masa ekonomis dari CC yaitu 15 

tahun; 

 Penentuan biaya demobalisasi CC diakhir masa 

perjanjian kerjasama; 
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 Asumsi biaya sewa, dengan PT Pelebuhan Indonesia 

IV (Persero); 

Akan ditentukan : Cash Flow, NPV, IRR, Paybak 

Periode dan Benafit and Cost Ratio. Bilamana hasil dari 

kelayakan financial tidak layak maka, dilakukan perubahan 

asumsi biaya sewa dengan memperbesar nilai biaya sewa 

tersebut. 

Selanjutnya berdasarkan hasil dari perhitungan 

kelayakan financial dari sisi Mitra Kerja, maka dapat 

ditentukan besaran biaya sewa yang didapatkan oleh PT 

Pelabuhan Indonesia IV sehingga dapat ditentutan beberapa 

hal yaitu : Laba Bersih Setelah Pajak, Cash Flow, NPV serta 

Aset yang diperoleh diakhir masa projek. 

4) Analisis Sensitivitas 

Asumsi yang akan digunakan dalam analisis 

sensitivitas akan ditentukan berdasarkan 2 faktor yaitu : 

 Sensitivitas terhadap Perubahan biaya; 

Apabila terjadi perubahan kenaikan biaya 

produksi. Biaya produksi dimana komponen biaya 

tersebut sangat bergantung pada kondisi Ekonomi 

Makro secara global. Kenaikan biaya produksi yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat diasumsikan 2 
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kali dari inflasi tertinggi  yang terjadi dalam kurun 

waktu 5 tahun terkahir di Indonesia. 

 Sensitivitas terhadap Trafik Produksi; 

Apabila terjadi bencana (Bencana Alam, 

Pandemic, Kerusuhan, Perang), maka trafik produksi 

diproyeksikan secara pesimis. Trafik produksi pesimis 

tersebut dapat diasumsikan kenaikannya ½ dari trafik 

proyeksi yang didapatkan 

 

10. Analisis perbandingan untuk masing-masing alternatif  dengan 

uraian sebagai berikut: 

1) Seberapa besar resiko dari Proyek Investasi tersebut 

terhadap efek distorsi  Management Chas Flow PT 

Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan Laba Bersih setelah pajak dan Cash Flow 

Proyek dari masing-masing alternatif (Investasi Mandiri, 

Kerjasama BOT, dan Kerjasama Penyewaan) dengan 

berdasar matriks berikut : 
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Tabel 5. Matriks Efek Risiko Investasi Terhadap  

Management Cash Flow Perusahaan 

 

Laba Bersih 

setelah pajak 

dan Cash 

Flow Proyek  

Identifikasi 

Resiko  

Level 

Effect 

Positif mulai 

Periode Tahun 1 

Tidak 

menimbulkan 

efek  

Negligible 

Negatif pada 

periode Tahun 1  

Menimbulkan 

efek yang kecil 

Low 

Negatif pada 

Periode tahun 1 dan 

2 

Dapat 

menimbulkan 

efek 

Medium 

Negatif pada 

Periode tahun 1, 2 

dan 3 

Dapat 

menimbulkan 

efek yang 

besar  

High 

Negatif pada 

Periode tahun ≥ 4 

tahun 

Dapat 

menimbulkan 

efek yang 

sangat besar 

Extreme 

Sumber Rujukan : Risk Assessment Report PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) 

 

Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan tingkat 

resiko yang paling kecil dari hasil perbandingan yang 

didapatkan.  

2) Seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan dari 

masing-masing alternatif pilihan (Investasi Mandiri, 

Kerjasama BOT, dan Kerjasama Penyewaan): 

 

 



79 

 

 

 

Tabel 6. Matriks Perbandingan Keuntungan Investasi 

Metode  Uraian 

Cash Flow Nilai Cash Flow terbesar adalah 

yang paling menguntungkan 

NPV Nilai NPV terbesar adalah  yang 

paling menguntungkan 

Payback 

Periode 

Waktu Payback Periode yang 

tercepat adalah yang paling 

menguntungkan 

 

Pemilihan alternatif terbaik berdasarkan peringkat 

yang didapatkan dari hasil perbandingan keuntungan 

Investasi.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Penelitian 

Ditahun 2018 sampai dengan sekarang ini, Pelabuhan Sorong sedang 

dalam proses pengembangan yang bertujuan untuk menjadikan Pelabuhan Sorong 

dari Pelabuhan Konvensional menjadi Pelabuhan Petikemas untuk menunjang  

pertumbuhan trafik petikemas di pelabuhan tersebut.  

Gambar 4. Kondisi Pelabuhan Sorong Tahun 2018  

 

 

 

 

 

  

 

 

Panjang Dermaga : 340 Meter 

Container Yard : 2,14 Ha 
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Gambar 5. Design  Pengembangan Pelabuhan Sorong 

 

Gambar 6.  Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Sorong 

 

 

        

 

 

5.1.1 Program Pengembangan Pelabuhan Sorong. 

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di tahun 2018, 

telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham (Kementrian 

BUMN)  untuk program pengembangan Pelabuhan sorong yang terdiri dari 

: 
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1) Pembangunan Perkuatan Dermaga 250 x 30 M, dan Pemasangan 

Rel Container Crane. Untuk pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 

dan telah diserah terimakan pada akhir tahun 2019, dimana dalam 

pelaksanaannya management menggunakan Anggaran Pembelajaan 

Uang Negara (APBN);  

2) Pembangunan Container Yard (lapangan Penumpukan) 5 ha. 

Kemajuan dari pekerjaan tersebut adalah Detail Engineering Design 

telah selesai dan dalam tahapan proses Pelelangan, pengurusan Ijin 

Reklamasi dan Amdal serta pembebasan lahan jalan penghubung. 

Target dimulainya pembangunan konstruksi bangunan adalah pada 

tahun 2020 dan selesai diakhir tahun 2021. Dalam pelaksanaannya 

management PT Pelabuan Indonesia IV (Persero) sepenuhnya 

menggunakan anggaran internal berupa pinjaman. 

3) Pengadaan 2 unit Container Crane. Kemajuan dari pekerjaan 

tersebut adalah Detail Engineering Design telah selesai dan kini 

dalam tahapan pengkajian strategi sistem pengadaan dan 

penganggaran. 

     Gambar 7.  Container Crane  (Ship to Shore Crane) 
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4) Pengadaan 4 unit Rubber Tyred Gantry Crane. Kemajuan dari 

pekerjaan tersebut adalah Detail Engineering Design telah selesai 

dan kini dalam tahapan pengkajian strategi sistem pengadaan dan 

penganggaran. 

5) Pembangunan Instalasi Mechanical Electrical. Kemajuan dari 

pekerjaan tersebut adalah Detail Engineering Design telah selesai 

dan dalam tahapan proses Pelelangan. Target dimulainya pekerjaan 

adalah pada tahun 2020 dan selesai diakhir tahun 2021. Dalam 

pelaksanaannya management PT Pelabuan Indonesia IV (Persero) 

sepenuhnya menggunakan anggaran internal berupa pinjaman. 

                           Gambar 8. Eksisting Pelabuhan Sorong Tahun 2020 

 

 

 

 

 

5.1.2 Deskriptif  Data Penelitian 

Dari hasil Observasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-

dokumen resmi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), serta Dokumen resmi 

dari BPS kota Sorong, serta  wawancara tanya-jawab secara langsung 

dengan pihak manajemen PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang 
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selanjutnya ditelaah  untuk mendapatkan data dengan validas kebenaran 

yang baik, maka analisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk 

Pelabuhan Sorong. 

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah menyelesaikan 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk tahun 2019 

sampai dengan 2023, berikut akan disajikan Cascading khusus 

untuk Cabang Sorong (Pelabuhan Sorong). Cabang Sorong 

berkontribusi 3,303% dari Pendapatan total                      PT 

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di tahun 2018, pendepatan 

terbesar Cabang Sorong berasal dari sub-bisnis Petikemas 43,39% 

dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 11,15% (CAGR 2014-

2018) Investasi Cabang Sorong dalam periode 2014-2018 adalah 

terkait Jalan dan Bangunan (56%) yang berkontribusi pada 

pertumbuhan secara keseluruhan sebesar 13,57% (CAGR 2014-

2018). Cabang Sorong memiliki kekuatan dalam hal produktivitas 

dan rencana investasi yang mampu meraih dimasa yang akan 

datang. 
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Gambar 9. Grafik  Realiasasi Pendapatan (2014-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

umber Rujukan : Risk Assessment Report PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 

 

Untuk Pencapaian Sub Bisnis Petikemas di Cabang Sorong, CAGR 

pendapatan 11,15% dan CAGR Trafik 5,37%. 

Gambar 10. Grafik  Perbandingan Proyeksi dan Realisasi 

Pendapatan  Sub Bisnis Petikemas 2014-2018 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
 

Sumber Rujukan : Risk Assessment Report PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 
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Gambar 11. Grafik  Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Trafik 

Sub Bisnis Petikemas 2014-2018 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

 

Sumber Rujukan : Risk Assessment Report PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 

 

Adapun rangkuman arahan Direksi dan Strategi Manajemen                 

PT Pelabuhan Indonesia IV (Pesero) untuk merealisasikan Rencana 

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) pada Pelabuhan Cabang Sorong: 

1. Menambah Infrastruktur dan Suprastruktur Pelabuhan untuk 

bersaing di taraf internasional; 

2. Moderenisasi Peralatan; 

3. Menyusun strategi pemasaran untuk masuk ke segmen baru 

dengan pasar eksisting; 

4. Meningkatkan jumlah pemakaian jasa kepelabuhanan untuk 

setiap pelanggan untuk mempertahankan market share; 

5. Menerapkan secara utuh Moderen Equipment Management; 

6. Melakukan Deklarasi Pelabuhan Sorong sebagai TPK di 

tahu 2019; 
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7. Melakukan Zonasi area Pelabuhan dimana layanan 

Petikemas akan dilayani di Pelabuhan Sorong Eksisting; 

8. Melakukan pemenuhan infra dan penambahan Container 

Yard yang sebelumnya 3 ha menjadi 8 ha, melalu proses 

reklamasi dan pembebasan lahan; 

9. Menjejaki pengguna jasa baru yaitu Meratus. 

 

2) Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats) pada Cabang Sorong adalah sebagai berikut : 

(Sumber rujukan : Dokumen Risk Assessment Report PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) tahun 2018, angka dalam (..) menunjukkan 

nilai level) 

 

1. Strengths (Kekuatan) 

a) Adanya tren peningkatan trafik kedatangan kapal 

penumpang sedangkan untuk Kapal Petikemas terjadi 

pengurangan jumlah kapal namum Kapal Lebih besar  

(2) ; 

b) Adanya tren penurunan  berthing time yang 

menunjukkan perbaikan kecepatan waktu pelayanan 

(2); 

c) Rencana penggunaan e-ticketing dan garbarata dapat 

mempercepat mobilitas penumpang sehingga 

penumpukan penumpang bisa diminimalisasi (2); 
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d) Beberapa program investasi tahun 2019 telah 

mendapatkan persetujuan untuk mendukung program 

pengembangan Cabang, termasuk rencana peningkatan 

status menjadi Terminal Petikemas (3); 

e) Kecukupan sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

kepelabuhanan yang panjang dermaga yang mencukupi 

470 M (3). 

2. Weaknesses (Kelemahan) 

a) Kurangnya jumlah SDM dan pemenuhan kapabilitas 

untuk mendukung rencana pengembangan Cabang (4); 

b) Proses bongkar muat masih dilakukan dengan Crane 

Kapal (3); 

c) Keterlambatan progres investasi sehingga 

mempengaruhi time line pengembangan Cabang dan 

proyeksi realisasi pendapatan (terutama terkait 

kompensasi pembebasan lahan (3); 

d) Belum adanya pemakaian sistem front end untuk 

mendukung operasional. 

3. Opportunities (Peluang) 

a) MOU dengan BP berau terkait peningkatan fasilitas dan 

pelayanan kepada pegawai BP yang menggunakan Moda 

Transportasi laut (Crew Boat) (3); 
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b) Dukungan dengan stakeholder sangat baik sehingga 

mempermudah proses negosisasi dan pengembangan 

usaha (1); 

c) Adanya inisiatif dari Pemda Setempat untuk membentuk 

Provinsi Papus Barat daya yang berpusat di Kota Sorong 

(2); 

d) Sorong adalah daerah yang dilewati program Tol Laut 

(2); 

e) Infrastruktur yang cendrung lebih baik di Kota Sorong 

sehingga membantu proses distribusi logistik (3); 

f) Potensi kerjasama dengan Pelabuhan Wasai milik 

Pemerintah Kabupaten membuka peluang untuk 

mendapatkan pemanduan, pelayaan non-petikemas dan 

Penumpang (3); 

g) Ketersediaan lahan untuk pengembangan usaha (3); 

h) Hbungan yang baik dengan Stakeholder (1); 

4. Threats  (Ancaman) 

a) Keterlambatan pembangunan KEK Sorong akibat 

pertimbangan skala ekonomis dan keterbatasan 

lingkungan sekitar (3); 

b) Status pengelolahan Pelabuhan Arar dimana KS0 

sedangkan berusahan ditingkatkan menjadi KSP (2); 
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c) Rencana pembangunan pelabuhan Seget oleh IPC 

namum terkendala oleh lokasi kerena merupakan hutan 

lindung (2); 

d) Penyebrangan ke Raja Empat masih berpusat di 

Pelabuhan Rakyat bukan di Terminal Penumpang milik 

Pelindo (2); 

e) Penurunan PDRB daerah dari lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 

sebesar 21% berdasarkan data 2010 sampai dengan 

2016. Hal ini tidak secara langsung berpengaruh kepada 

Pelindo IV karen umumnya kegiatan dilakukan di Tersus 

sendiri (1); 

f) Status pengelolahan Pelabuhan Arar dimana hanya KSO 

sedang berusaha ditingkatkan menjadi KSP (2). 

Tabel 7. Analisis SWOT  

 

 

Program investasi tahun 2019 telah 

mendapatkan persetujuan untuk 

mendukung program pengembangan 

Cabang, termasuk rencana 

peningkatan status menjadi Terminal 

Petikemas.  

 

 

Kurangnya jumlah SDM dan 

pemenuhan kapabilitas untuk 

mendukung rencana pengembangan 

Cabang. 

 

Strengths Weaknesses 
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3) Data trafik petikemas 5 tahun terkahir di Pelabuhan Sorong 

(sumber: Laporan produksi PT Pelindo 4 (Persero) dan data 

BPS kota Sorong. 

Tabel 8. Data Trafik Petikemas di Pelabuhan Sorong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Rujukan : Laporan Realisasi Trafik Petikemas PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) 

 

 

Adanya inisiatif dari Pemda 

Setempat untuk membentuk Provinsi 

Papus Barat daya yang berpusat di 

Kota Sorong dan Sorong adalah 

daerah yang dilewati program Tol 

Laut. 

 

 

Keterlambatan pembangunan KEK 

Sorong akibat pertimbangan skala 

ekonomis dan keterbatasan 

lingkungan sekitar. 

 

Opportunities Threats   
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Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regoinal Domestic Product

Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presentase Perumbuhan 10.27% 9.05% 8.26% 6.73% 3.14%

rata-rata presentasi pertumbuhan 7.49%

Uraian

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Kota Sorong Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019 

 

 

 

 

Sumber Rujukan : Buku katalog PDRB Kota Sorong, oleh Badan Pusat 

Statistik Kota Sorong 
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5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Analisis Biaya Investasi Pengadaan 

Analisis Biaya Investasi untuk Pengadaan 2 unit Contianer Crane (CC). 

Dalam pemilihan jenis Container Crane yang akan diadakan untuk 

Pelabuhan Sorong, secara teknis dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara 

sebagai berikut : 

1) Pengadaan New Container Crane, yaitu unit CC baru mulai dari 

proses persetujuan design, Pabrikasi, pengiriman, commissioning 

dan testing hingga keporses serah terima; 

2) Pengadaan Used Container Crane Refurbishment, yaitu 

pengadaan CC bukan baru dengan persyaratan umur pemakaian 

maksimal 15 tahun, serta syarat spesifikasi teknis dasar telah 

ditentukan. Selanjutnya dilakukan refurbishment (penggantian 

beberapa komponen utama) sebelum dilakukan Commissionig 

testing dan serah terima. 

Perbedaan utama dari Pengadaan New Container Crane dan pengadaan 

Used Container Crane Refurbishment dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 10. Perbandingan New CC dan Used CC Refurbishment 

Uraian New Container Crane Used Container Crane 

Refurbishment 

Harga 

Pengadaan 

CC Panamax Size : 

USD. 8.000.000 

Used CC Panamax CC 

Refurbishment : 40%-

50% Harga unit  baru.  

Waktu 

Pengadaan  

18 Bulan 6 Bulan 
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Sumber Rujukan : Dokumen Laporan Konsultan Enggineering untuk 

Pembuatan DED dan Enggineering Estimate pengadaan Used Container 

Crane Refurbishment.  

 

Dari hasil pembahasan Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

menetapkan hal sebagai berikut : 

1. 2 unit Container Crane yang diadakan untuk Pelabuhan Sorong 

adalah tipe Panamax Size; 

2. Dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan waktu 

pelaksanaan yang lebih cepat, maka jenis Container Crane yang 

diadakan adalah Used Container Crane Refurbishement dengan 

umur pemakaian maksimal 15 tahun; 

3. Paguh Anggaran pengadaan 2 unit used Container Crane 

Refurbishment untuk Pelabuhan Sorong adalah sebesar 

Rp.89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar Rupiah). 

Harga sudah termasuk pengiriman, jasa penurunan di Dermaga 

Pelabuhan Sorong, pajak impor dan biaya-biaya lainnya (tidak 

termasuk biaya pertambahan nilai PPN 10%). 

4. Masa ekonomis dari  used Container Crane Refurbishment, sesuai 

dengan Peraturan Standar Akutansi digolongkan dalam aktifa tetap 

Spesifikasi 

Teknis 

Disesuaikan 100% dengan 

Design dan persayaratan 

utama 

Dapat menyesuaikan 

persyaratan utama 

Umur Teknis 20 Tahun 15 Tahun 

Reability 

(Ketangguhan) 

100% 80% 
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dengan umur ekonomis 15 tahun (Sumber rujukan dari Buku 

Pedoman Peraturan Standar Akutansi). 

5.2.2 Proyeksi Produksi 

Dalam menentukan proyeksi produksi, terlebih dahulu dilakukan analisis 

pasar petikemas di Pelabuhan Sorong, berdasarkan analisis SWOT dan 

RJPP Cabang Sorong. Management PT Pelabuhan Indonesia IV sangat 

optimis untuk dapat memperoleh peningkatan trafik petikemas bilamana 

Cabang Sorong di deklarasi menjadi Pelabuhan Terminal Petikemas. 

Berdasarkan Tabel-8 data trafik petikemas 5 tahun terkahir (2014-2019) di 

Pelabuhan Sorong, memberikan gambaran pertumbuhan arus petikemas 

yang positif dengan CAGR (Compund Annual Growth Rate) 9.06%. 

Berdasarkan Tabel-9 laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Kota 

Sorong Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2015-

2019, memberikan gambaran arus pertumbuhan produk domestik yang 

positif dengan CAGR sebesar 7.49%. 

Dari kedua nilai perolehan tersebut didapatkan angkat rata-rata 

sebesar 8.27% yang akan dijadikan angka proyeksi pertumbuhan trafik 

petikemas di Pelabuhan Sorong. Selanjutnya dilakukan proyeksi trafik 

petikemas, untuk 15 tahun kedepan dengan hasil sebagaimana pada 

Lampiran 1.  
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PROYEKSI TRAFIK PETIKEMAS

        Gambar 12 Grafik Proyeksi Pertumbuhan Petikemas (2021-2035) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Tarif Pelayanan Bongkar Muat Petikemas 

Penentuan tarif pelayanan bongkar muat Petikemas di Pelabuhan Sorong. 

Saat ini tarif pelayanan bongkar muat Petikemas di Pelabuhan Sorong masih 

menggunakan tarif Pelabuhan Konvesional, namum ketika telah dilakukan 

deklarasi Terminal Petikemas maka tarif yang akan diberlakukan adalah 

tarif Terminal Petikemas. Untuk itu sumber data tarif yang akan digunakan 

sebagai asumsi adalah tarif Pelayanan Bongkar Muat Petikemas yang 

berlaku di Terminal Petikemas Jayapura (lokasi paling terdekat dari 

Pelabuhan Sorong). Adapun tarif Lumsum yang berlaku di Terminal 

Petikemas Jayapura adalah sebagai berikut : 
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Rp US$

I JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS FCL

Termasuk Uang Dermaga

A CHC MENGGUNAKAN CRANE DERMAGA

1 Petikemas Isi

a) Ukuran 20' Per Box 761,000.00Rp      -$                       

b) Ukuran 40' Per Box 1,141,500.00Rp   -$                       

2 Petikemas Kosong

a) Ukuran 20' Per Box 456,600.00Rp      -$                       

b) Ukuran 40' Per Box 684,900.00Rp      -$                       

KELAS IN0 JENIS PELAYANAN JASA SATUAN

JAYAPURA

Tabel 11. Tarif Pelayanan Bongkar Muat Petikemas Lumsum  

di Terminal Petikemas Jayapura 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prosentase Komposisi tarif dasar : 

Steve Doring (STV) 

Untuk Kegiatan CC 

Hulage Truck (H/T) 

Kegiatan Truck 

Lift On/ Lift Off 

Kegiatan RTG 

46.25% 29.17% 24.58% 

Sumber Rujukan : Dokumen tarif pelayanan bongkar muat petikemas yang 

berlaku di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

Atas dasar data tersebut diatas, maka tarif Pelayanan bongkar muat 

petikemas untuk kegiatan CC di Pelabuhan Sorong dapat ditentukan sebagai 

berikut : 

Tabel 12. Asumsi Tarif Pelayanan Bongkar Muat Petikemas 

di Pelabuhan Sorong 

No. Jenis Pelayanan Jasa Satuan Rp. Keterangan 

1. Petikemas Isi (full) 

a. Ukuran 20 Feet 

b. Ukuran 40 Feet. 

 

/Box 

/Box 

 

351.962,- 

527.944,- 

Penyesuaian tarif tiap 

periode 3 tahun, 

dengan kenaikan 5%. 
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Selanjutnya dilakukan proyeksi Tarif perlayanan petikemas, untuk 15 tahun 

kedepan dengan asumsi kenaikan 5% tiap periode tahun ke-3, dengan hasil 

sebagaimana lampiran 2. 

5.2.4 Proyeksi Pendapatan 

Berdasarkan proyeksi trafik petikemas 2021-2035 (lampiran 1) dan 

Proyeksi tarif pelayakan petikemas (Lampiran 2), maka proyeksi pedapatan 

untuk 15 tahun kedepan dapat ditentukan sebagaimana Lampiran 3. 

  

Gambar 13. Grafik Proyeksi Pendapatan (2021-2035) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Petikemas Kosong 

(Empty) 

a. Ukuran 20 Feet 

b. Ukuran 40 Feet.` 

 

/Box 

/Box 

 

211.178,- 

316.766,- 
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5.2.5 Proyeksi Biaya Operasional 

Dalam Penentuan biaya operasional pengoperasian Container Crane, dapat 

diuraikan komponen biaya sebagai berikut : 

1) Komponen Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) 

Asumsi komsumsi BBM dari Container Crane, dapat ditentukan 

sebagai berikut : 

a. Sumber power yang digunakan  untuk standar Container 

Crane tipe Panamax Size adalah Diesel Engine Generator 

dengan kapasitas 1250 Kva; 

b. Tipe Diesel Engine Generator Kapasitas 1250 Kva merek 

Cummins KTA-50 umumnya komsumsi bahan bakar 

sebesar 60 liter/jam (sumber rujukan laporan hasil 

pemekaian bahan bakar Terminal Petikemas Makassar dan 

hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero)). 

c. Harga BBM berdasarkan survei tanggal 1 – 14 Spetember 

2020, dengan hasil sebagai berikut : 

 Harga dasar Solar Industri Pertamina sudah 

termasuk PPn, PPh dan PBBKB : Rp.11.357,05 

/liter ; 

 Biaya Transportir BBM sebesar : Rp200,- ; 

 Maka ditentukan harga BBM yang digunakan 

adalah sebesar ; Rp.11.557,05. 
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2) Komponen Biaya Pelumas 

Asumsi Komsumsi Pelumas dengan tipe Container Crane Panamax 

Size ditentukan berdasarkan laporan pemeliharaan tipe alat yang 

sama, sedangkan penentuan harga pelumas berdasarkan harga 

kontrak pengadaan antara Pihak Pelindo 4 (Persero) dengan pihak 

distributor Pelumas, sebagai berikut : 

 

Tabel 13. Asumsi pemakaian Pelumas 

No. Uraian Satuan /service Nilai Harga Pelumas 

1. Oli Mesin Liter/250 Jam 230 Liter Rp.37.975 /Liter 

2. Oli Gear Box Liter/ 6000 Jam 627 Liter Rp.46.300 /Liter 

3. Oli Tension Rope 

dan Spreader 

Liter/ 6000 Jam 418 Liter Rp.37.436 /Liter 

4. Grease General Pile / 500 Jam 20 kg Rp.250.000 /kg 

Sumber Rujukan : Laporan Pemakaian Bahan Pelumas di Terminal 

Petikemas Makassar dan hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) 

 

 

3) Komponen Biaya Perlengkapan 

Asumsi kebutuhan perlengkapan tahunan untuk pengoperasian 

Container Crane tiap tahun, yang didapatkan berdasarkan hasil 

wawancara dan laporan pengadaan perlengkapan, sebagai berikut : 
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Tabel 14. Asumsi pemakaian perlengkapan tahunan 

No. Uraian Jumlah Harga Harga 

1. Segel ukuran kecil 4 buah Rp.1.000.000 Rp.4.000.000 

2. Segel Ukuran Besar 4 buah Rp. 2.000.000 Rp.8.000.000 

3. Tali fan bell 60 Ton 1 ls Rp.5.000.000 Rp.5.000.000 

4. Lain-lain 1 ls Rp.500.000 Rp.500.000 

Total Biaya Perlengkapan /tahun : Rp.17.500.000,- 

Sumber Rujukan : Hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 
 

4) Komponen Biaya Operator dan Tally Man 

a. Asumsi kebutuhan Operator dan Tally Man dalam 

pengoperasian Container Crane : 

Tabel 15. Asumsi Kebutuhan Pegawai 

No Uraian Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

Operator 

Tally Man 

8 orang 

8 orang 

(3 sift) Tenaga Kontrak terdidik dan bersertifikat.  

(3 sift) Tenaga Kontrak terdidik. 

Sumber Rujukan : Hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 

 

b. Asumsi Biaya Pegawai dan insentif ; 

Tabel 16. Asumsi biaya pegawai dan Insentif per-bulan 

Biaya Bulanan. 

Uraian Gaji Pokok 
(Rp,) 

BPJS 
Tenaga 

Kerja 

(Rp) 

BPJS 
Kesehatan 

(Rp) 

Transport 
(Rp) 

Uang 
Makan 

(Rp) 

DPLK 
(Rp) 

Operator 

 

3.484.225 114.979 80.000 375.000 500.000 100.000 

Tally Man 3.184.225 105.079 80.000 375.000 500.000 100.000 
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Sumber Rujukan : Hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 
 

 

Uraian Total 
Bulanan 

 

Total Tahunan 

Operator 

 

Rp.4.654.204 Rp.55.850.453 

Tally Man 

 

Rp.4.344.304 Rp.52.131.653 

 

Biaya Tahunan. 

Uraian Tunjangan Hari 

raya 

Pakaian Dinas Total Tahunan 

Operator 

 

Rp.3.484.225 Rp.1.000.000 Rp.4.484.225 

Tally Man 

 

Rp.3.184.225 Rp.1.000.000 Rp.4.184.225 

 

Uraian 

 

Total Biaya Tahunan 

Operator 

 

Rp.60.334.678. 

Tally Man 

 

Rp.56.315.878 

 

Biaya Insentif Bulanan. 

Uraian 

 

Satuan Nilai 

Operator Rp. Per-Box Rp.2.500 

Tally Man Rp. Per-Box Rp.1.500 

Sumber Rujukan : Hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 
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5) Komponen Biaya Administrasi 

Asumsi Biaya administrasi berupa biaya cetak dan foto copy, biaya 

kertas; 

Tabel 17. Asumsi Biaya Administrasi 

 

 

Sumber Rujukan : Hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) 

 

6) Komponen Biaya Pemeliharaan 

Asumsi Biaya pemeliharaan 2 unit Container Crane yang terdiri 

dari: 

a. Asumsi biaya pengadaan Consumabel parts; 

Tabel 18. Asumsi Biaya Consumabel parts 

Consumable Part Harga  Qty 

Standar Jam 

Penggantian 

(Pemelihara) 

Filter oli LF 3325 Rp.406.800 5 Tiap 250 Jam 

filter oli LF 777 Rp.342.250 2 Tiap 250 Jam 

Filter Solar Rp.364.000 1 Tiap 250 Jam 

Filter Water Separator Rp.770.000 1 Tiap 250 Jam 

Element Racor Rp.162.000 1 Tiap 500 Jam 

filter udara Rp.798.000 1 Tiap 2000 Jam 

Wire rope Hoist  Diamater 28 Rp.250.000 830  Tiap 2000 Jam 

Wire rope Trolly  Diameter 22 Rp.235.000 520 Tiap 4000 Jam 

Wire rope Boom Diameter 32 Rp.300.000 545 Tiap 6000 Jam 

Sumber Rujukan : Laporan pelaksanaan Maintenance di Terminal 

Petikemas Makassar dan hasil wawancara pihak PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) 

 

Uraian Satuan Nilai 

Cetak dan Foto Copy Rp. Per- Pelayanan Rp.1.000 

Kertas dan Alat Tulis Rp. Per-Pelayanan Rp.1.500 



104 

 

 

 

b. Asumsi Biaya takterduga untuk pengadaan penggantian part 

yang mengalami kerusakan, ditetapkan sebesar 

Rp.120.000.000 per tahun (Sumber rujukan : hasil 

wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero); 

c. Asumsi Biaya kontrak Maintenance. 

Tabel 19. Asumsi biaya kontrak maintenance Bulanan 

 

  

Sumber Rujukan : Dokumen Kontrak Maintenance Container 

Crane di Terminal Petikemas Makassar dan hasil wawancara 

pihak PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

URAIAN VOLUME 

NILAI  

SATUAN 

(Rp) 

Biaya Personil             

Non Shift               

 1  Site Manager 1 7,027,889  

 2  Service Manager 1 6,027,889  

3 Administrasi 1 5,027,889  

4 Welder 1 5,027,889  

 Shift  
   

        

 5  Supervisi 3 5,527,889  

 6  Electricen 
 

    3 5,027,889  

 7  Machanic 
  

    3 5,027,889  

 Biaya Penunjang        

 8  Sewa rumah 1 2,916,667  

 9  Biaya Sewa dan 

Pemeliharaan kendaraan 

1 6,500,000  

10 Biaya Komunikasi  1 500,000  

11 Dokumentasi dan Pelaporan 5 150,000  

12 Biaya sewa peralatan 

komputer  

1 500,000  

13 Biaya alat tulis kantor 1 200,000  

14 Biaya Perlengkapan Kantor 1 200,000  

15 Pakaian kerja karyawan  13 83,333  

16 Perlengkapan karyawan 

untuk K3 

13 25,000  

17 Biaya bahan terkait 

maintenance 

1 5,000,000  
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7) Prosentase Kenaikan Biaya Tahunan 

Asumsi prosentase kenaikan biaya tahunan, ditentukan berdasarkan 

rata-rata inflasi 5 tahun terakhir yang terjadi secara makro di 

Indonesia yaitu sebesar 3,27%.  

Tabel 20. Asumsi prosentase kenaikan biaya tahunan 

  

Uraian Biaya Prosentase 

Penyesuaian Tarif 

Periode 

Besaran penyesuaian 

 

3 tahun sekali 

5% 

Biaya Pegawai, bahan, BBM, 

Pelumas, Administrasi Kantor, 

Consumabel Part, asuransi   

 

3,27% 

Biaya Kontrak Maintenance 

Periode 

Besaran penyesuaian 

 

 

3 tahun sekali 

15% 

Sumber rujukan : hasil wawancara pihak PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero); 

 

8) Produktifitas Container Crane 

Produktifitas Container Crane atau Box Ship Per-hour (BSH) 

ditentukan sebesar  24 Box/ Jam berdasarkan indikator pelayanan 

operasional yang diatur dalam Perturan Direktur Perhubugan 

Laut  Nomor: HK.103/2/178/DJPL-16 ; 

 

9) Analisis Biaya 

Berdasarkan point 1 sampai 8 diatas, analisis biaya pengoperasian 2 

unit Contianer Crane dapat ditentukan sebagai berikut : 
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1) Biaya Bahan : Bahan Bakar, Bahan Pelumas, Perlengkapan, 

Insentif Operator, Insentif  Tally man. Rincian hasil 

perhitungan biaya bahan sebagaimana lampiran 4; 

2) Biaya Tenaga Kerja :  Gaji Operator dan Gaji Tally Man. 

Rincian hasil perhitungan biaya tenaga kerja sebagaimana 

lampiran 5; 

3) Biaya Pemeliharaan : Pengadaan Consumale Goods, biaya 

tak terduga dan biaya kontrak maintenance. Rincian hasil 

perhitungan biaya pemeliharaan sebagaimana lampiran 6; 

4) Biaya Administrasi  : Biaya administrasi terdiri dari biaya 

cetak & foto copy dan biaya kertas & alat tulis.  Rincian hasil 

perhitungan biaya administrasi sebagaimana lampiran 9; 

5) Biaya Asuransi : Biaya asuransi untuk all risk ditentukan 

sebesar 0,9% dari nilai perolehan. Rincian hasil perhitungan 

biaya asuransi sebagaimana lampiran 8; 

 

5.2.6 Biaya Deprisiasi 

Biaya Deprisiasi atau nilai penyusutan ditentuakan berdasarkan masa 

ekonomis dari  used Container Crane Refurbishment.  Berdasarkan 

Peraturan Standar Akutansi untuk aset Container Crane digolongkan dalam 

aktifa tetap dengan umur ekonomis 15 tahun, sehingga  prosentase biaya 

penyusutan untuk 15 tahun adalah sebesar 7% dari nilai perolehan. Rincian 

hasil perhitungan biaya penyusutan sebagaimana lampiran 7; 
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5.2.7 Biaya Modal. 

Dalam penentuan modal Investasi Mandiri, dipastikan PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) sepenuhnya akan menggunakan dana 

pinjaman/obligasi, untuk itu akan dilakukan perhitungan biaya bunga 

pinjaman dengan rincian sebagai berikut :   

1) Intial Investasi : Rp.89.000.000.000; 

2) Operasional Investasi : 

a. Biaya Notaris  1% : Rp.890.000.000 

b. Fee Pinjaman  0,5% : Rp.445.000.000 

c. Biaya Administrasi 0,5% : Rp.445.000.000 

Jumlah Operasional  : Rp.1.780.000.000 

3) Total biaya Investasi : Rp. Rp.90.780.000.000 

4) Jangak waktu pinjaman 10 Tahun 

5) Bunga Kredit Investasi 10%. 

6) Perhitungan Bunga Pinjaman : 

Tabel 21.  Bunga Pinjaman 
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5.2.8 Analisis Risiko dengan CAPM 

Discount factor yang digunakan bersadarkan Ekspektasi Return (E(Ri))  

dimana dalam penentuannya menggunakan metode CAPM. Sumber data 

yang digunakan dan cara pengelolahan data untuk variabel yang digunakan 

yaitu Rf  (Risk Free Rate), β (beta),  Rm (Return Market). 

1) Penentuan Rf  (Risk Free Rate) : 

Disini kita mengasumsikan bahwa sertifikat Bank Indonesia sebagai 

investasi tanpa risiko bagi investor, sehigga bunga deposito yang 

digunakan untuk penentuan Rf  adalah BI  7 Day repo rate. 

(http;//www.bi.go.id/en/moneter/bi-7day-RR/ 

data/contents/default.aspx. Nilai Rf 
  ditentukan sebesar : 6%  

2) Penentuan Rm (Return Market). 

Digunakan IHSG untuk periode 9 bulan September 2019 sampai 

dengan tanggal 3 bulan September 2020. Data yang diambil adalah 

data adjustmnet Closed, dalam hal ini yang dihitung adalah besarnya 

return yang didapatkan investor jika menyimpan asset berupa IHSG 

per 1 bulan sebagai berikut : 

 

 

 
   

Dengan kata lain harga periode sekarang dikurangi harga periode 

sebelumnya, dibagi dengan periode sebelumnya. 

Return IHSG n =
(Harga IHSGn + 1 –  Harga IHSGn)

Harga IHSGn
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Setelah menghitung return dari setiap periode selanjutnya dihitung rata-

ratanya dengan menggunakan rata-rata geometric, tapi untuk menghitung 

rata-rata geometric tersebut nilainya terlebih dahulu dibuat positif dengan 

penambahan 1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Rm (Return Market) 

yang didapatkan adalah sebesar : 10.99% per tahun.  

3) Penentuan β (beta). 

Untuk menghitung nilai β (beta) akan digunakan metode regression 

beta, pada dasarnya β (beta) adalah gradien dari persamaan antara 

return asset dengan return market. 

Data perbandingan yang akan digunakan adalah β (beta) dari 

Perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Perusahaan tersebut 

bergerak dalam bisnis transportasi cargo dan logistik yang didirikan 

pada tahun 1964. Samudra Indonesia memiliki empat lini bisnis 

utama yaitu Samudra Shiping, Samudra Logistik, Samudra Ports, 

Samudra Property. PT Samudra Indonesia saat ini merupakan patner 

bisnis dan kompetitor utama dari  PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) sehingga secara analisi resiko binis yang ada pada 

perusahaan tersebut dapat disamakan. 

Dari hasil perhitungan Slope antara data PT Samudra Indonesia 

dengan IHSG maka nialai β (beta) yang didapatkan adalah 0,97. 
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 Tabel 22.  Penentuan nilai Return Market dan Beta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagian Potongan sampai dengan tanggal  3 September 2020. Sumber 

rujukan : Website resmi IHSG.  

 

4) Penentuan Ekspektasi Return (E(Ri)) 

 

 

Dari nilai Variabel yang telah didapatkan maka nilai Ekspektasi 

Return (E(Ri)) didapatkan sebesar 10,72%, dan dibulatkan menjadi 

11%. Angka 11% tersebut akan digunakan sebagai Discount Factor 

dalam penentuan NPV. 

 

 

 

 

 

 

 

E(Ri) = Rf +  β (Rm- Rf) 
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5.2.9 Analisis Financial 

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya yang telah 

didapatkan, maka rekapitulasi laba rugi dapat ditentukan sebagaimana 

Lampiran 10. 

 

 Gambar 14. Grafik Proyeksi Laba Rugi (2021-2035) 

  

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Kelayakan Financial, dari ketiga metode pelaksanaan investasi 

dapat ditentukan sebagai berikut :  

1) Perhitungan Financial Metode  Investasi Internal 

Dari perhitungan financial investasi untuk metode investasi mandiri, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Total Laba Bersih setelah Pajak : Rp.250.609.979.774,-  

b. Net Present Value  : Rp.59.750.471.408,-  

c. Cost And Benafot Ratio  : 1,66 

d. Internal Rate Of Return (IRR)  : 19.09%  

e. Payback Periode   : 5 tahun 11 Bulan 
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Keterangan : 1. Pendapatan 2. Biaya 3. Laba Rugi 
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f. Rincian detail perhitungan Financial Metode Investasi Internal 

sebagaimana Lampiran 11. 

g. Analisis sentivitas terhadap perubahan biaya dan terhadap 

terhadap Trafik Produksi didapatkan hasil sebagai berikut : 

 Analisis sensitivitas terhadap perubahan Biaya : 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan menunjukkan adanya 

perubahan Biaya sebesar  2x, menghasilkan laju 

kepekaan <1 (lebih kecil dari satu)  dan tidak sensitif 

terhadap adanya perubahan.  

 Analisis sensitivitas terhadap perubahan Trafik 

Produksi, didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Dari hasil perhitungan menunjukkan adanya 

perubahan pertumbuhan trafik produksi  1/2, 

menghasilkan laju kepekaan >1 (lebih besar dari satu) 

untuk NPV sedangkan CBR dan IRR <1 (lebih kecil 

dari satu). Walaupun NPV dinyatakan sensitiv 

terhadap perbuhan, namum karena efek pada CBR dan 

IRR tidak sensitif terhadap perubahan dapat 

disimpulkan adanya perubaham pertumbuhan trafik 

produksi ½ tidak menimbulkan sensitivitas  yang 

tinggi. 

 

h. Dari hasil perhitungan menunjukkan kelayakan financial 

untuk investasi pengadaan 2 unit Container Crane 

Refurbisment yang dilaksanakan secara investasi mandiri 

Layak untuk dilaksanakan.   

 

2) Perhitungan Financial Metode Built Operating and Transfer 

Dari perhitungan analisis kelayakan financial metode Built Operating 

dan Trasnfer, didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Sisi Mitra Kerja 

1. Shering Pendapatan  : 85% dari Pendapatan Kotor 

2. Laba Bersih Setelah Pajak : Rp.175.558.479.839,- 

3. Net Present Value   : Rp.29.161.812.566,- 
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4. Cost And Benafot Ratio  : 1,32 

5. Internal Rate Of Return (IRR) : 15,16%  

6. Rincian detail perhitungan kelayakan investasi 

sebagaimana Lampiran 12. 

7. Dari hasil perhitungan menunjukkan kelayakan financial 

untuk investasi pengadaan 2 unit Container Crane 

Refurbisment yang dilaksanakan secara investasi BOT 

dari sisi Mitra Kerja Layak untuk dilaksanakan.   

b. Sisi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

1. Shering Pendapatan  : 15% dari Pendapatan 

Kotor 

2. Laba Bersih Setelah Pajak  : Rp.69.092.507.025,- 

3. Net Present Value : Rp.27.616.252.111,- 

4. Payback Periode   : 15 Tahun 

5. Rincian detail perhitungan kelayakan investasi 

sebagaimana Lampiran 13. 

6. Dari hasil perhitungan menunjukkan kelayakan 

financial untuk investasi pengadaan 2 unit Container 

Crane Refurbisment yang dilaksanakan secara investasi 

BOT dari sisi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

Layak untuk dilaksanakan.   

 



115 

 

 

 

3) Perhitungan Financial Metode Kerjasama Penyewaan 

Dari perhitungan analisis kelayakan financial metode Penyewaan, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

a. Sisi Mitra Kerja 

1. Pendapatan Sewa  : Rp.22.250.000.000 /tahun 

2. Laba Bersih Setelah Pajak : Rp.66.362.914.640,- 

3. Net Present Value   : Rp.6.143.749.768,- 

4. Cost And Benafit Ratio  : 1,07 

5. Internal Rate Of Return (IRR) : 12.3%  

6. Payback Periode   : 15 Tahun (Akhir Perjanjian) 

7. Rincian detail perhitungan kelayakan investasi sebagaimana 

Lampiran 14. 

8. Dari hasil perhitungan menunjukkan kelayakan financial 

untuk investasi pengadaan 2 unit Container Crane 

Refurbisment yang dilaksanakan secara kerjasama 

penyewaan dari sisi Mitra Kerja Layak untuk dilaksanakan.   

b. Sisi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 

1) Beban Penyewaan  : Rp.22.250.000.000 /tahun 

2) Laba Bersih Setelah Pajak  : Rp.153.340.892.669,- 

3) Net Present Value   : Rp.39.834.047.407,- 

4) Payback Periode   : Tidak ada 

5) Rincian detail perhitungan kelayakan investasi 

sebagaimana Lampiran 15. 
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6) Dari hasil perhitungan menunjukkan kelayakan financial 

untuk investasi pengadaan 2 unit Container Crane 

Refurbisment yang dilaksanakan secara investasi 

Kerjasama Penyewaan dari sisi PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) Layak untuk dilaksanakan.   

5.2.10 Analisis Perbandingan  

Analisis perbandingan financial terhadap 3 metode  (Investasi Mandiri, 

Kerjasama BOT, dan Kerjasama Penyewaan) ditentukan sebagai berikut : 

1) Seberapa besar resiko dari Proyek Investasi tersubut terhadap efek 

distorsi  Chas Flow Management PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero).  

Gambar 15. Grafik Perbandingan Laba Rugi Setelah Pajak 
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Gambar 16. Grafik Perbandingan Cash Flow  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik perbandingan laba rugi setelah pajak dan perbandingan 

Cash Flow tersebut diatas, menunjukkan hal sebagai berikut : 

a. Metode Investasi Internal : Laba bersih setelah pajak pada 

tahun 2021 menunjukkan angka negatif, tetapi Cash Flow 

menunjukkan angka yang positif dari tahun 2022-2035. 

Sehingga disimpulkan Resiko pada Investasi Mandiri hanya 

menimbulkan efek kecil (low) terhadap Cahs Flow 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero); 

b. Metode BOT : Baik Laba bersih setelah pajak maupun Cash 

Flow menunjukkan angka yang positif dari tahun 2021-

2035. Sehingga disimpulkan Resiko pada Investasi dengan 

metode BOT tidak menimbulkan efek (Negligible) terhadap 

Cahs Flow Management PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero); 
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c. Motode kerjasama penyewaan : Baik Laba bersih setelah 

pajak maupun Cash Flow menunjukkan angka yang negatif 

3 tahun pertama yaitu 2021,2022 dan 2023. Sehingga 

disimpulkan Resiko pada Investasi dengan metode 

kerjasama penyewaan dapat menimbulkan efek yang besar 

(high) terhadap Cahs Flow Management PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero); 

Tabel 23.  Hasil Perbandigan Identifikasi Resiko 

 

2) Seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan dari masing-

masing metode alternatif pilihan terhadap PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero); 

Tabel 24. Hasil Perbandingan Keuntungan  

Uraian Investasi 

Internal 

BOT Penyewaan 

1) Total Laba 

Bersih setalah 

pajak; 

2) Total Cash 

Flow 

3) NPV; 

250  Milyar 

 

377 Milyar 

59 Milyar 

1,66 

19.09% 

69 Milyar 

 

69 Milyar 

27 Milyar 

- 

- 

153 Milyar 

 

153 Milyar 

39 Milyar 

- 

- 

Metode  Identifikasi Resiko  Probabiltas 

Investasi 

Internal 

Menimbulkan Efek yang 

Kecil  

Low 

BOT Tidak Menimbulkan efek  Negligible 

Penyewaan Menimbulkan Efek yang 

Besar 

High 
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4) CBR; 

5) IRR; 

6) Pay Back 

Periode 

7) Sensitivitas 

8) Aset Yang 

diperolah 

 

5 th, 11 bln  

Tidak Sensitiv 

2 unit CC kondisi 

≥ 50%. 

15 th 

- 

2 unit CC 

kondisi ≤ 

50%. 

- 

- 

Tidak 

Mendapatkan 

Aset 

Dari tabel diatas, menunjukkan Metode Investasi Internal yang 

mempunyai total Cash Flow, NPV yang terbesar dan Payback Periode 

dengan waktu yang paling cepat. Selanjutnya Metode BOT walaupun 

nilai Cash Flow dan NPV lebih kecil dibanding dengan Metode 

Penyewaan namum karena diakhir proyek tetap mendapatkan aset 2 

unit CC maka motede BOT lebih menguntungan dibanding dengan 

metode penyewaan.  

 

5.3 Pembahasan 

 

5.3.1 Metode Pelaksanaan Investasi Dengan Risiko Terkecil 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), “Studi kelayakan investasi dibuat untuk 

menghindari resiko kerugian”, dimana pemilihan metode pelaksanaan 

investasi dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko terkecil yang 

ditimbulkan. 

Dari hasil perbandingan, urutan rangking  risiko terkecil dalam Metode 

Pelaksanaan Investasi  adalah sebagai berikut : 
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Rangking Pertama  : Metode Built Operating and Transfer (BOT) 

Rangking Kedua : Metode Investasi Internal 

Ranking ketiga : Metode Penyewaan 

 

5.3.2 Metode Pelaksanaan Investasi Yang Menguntungkan Dalam Aspek 

Financial 

Dalam penelitian terdahulu, berdasarkan alat analisis berupa Pay Back 

Periode (PP), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate Of Return (IRR) 

yaitu : Waktu Payback Periode (PP) yang paling tercepat adalah yang paling 

menguntungkan, Nilai NPC terbesat adalah yang paling menguntungkan 

dan Nilai Cash Flow terbesar adalah yang paling menguntungkan. 

Dari hasil perbandingan, urutan rangking  Aspek Financal dalam Metode 

Pelaksanaan Investasi  adalah sebagai berikut : 

Rangking Pertama  : Metode Investasi Internal 

Rangking Kedua : Metode Built Operating and Transfer (BOT) 

Ranking ketiga : Metode Penyewaan 

 

5.3.3 Penentuan Rekomendasi Metode Pelaksanaan Investasi Terbaik.  

Dalam Penentuan Rekomendasi Metode Pelaksanaan Investasi terbaik, 

berdasarkan analisis keuntuangan dan kerugian (resiko) yang dapat terjadi  

terjadi dari 3 metode pemilihan, adalah sebagai berikut : 

 

 



121 

 

 

 

1) Metode Investasi Internal 

Keuntungan : 

a. Dengan adanya investasi 2 unit Container Crane 

Refurbishment di Pelabuhan Sorong, maka PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero) khususnya Cabang Sorong dapat 

meningkatkan pendapatannya secara signifikan, serta 

menambahkan nilai aset perusahaan; 

b. Dari hasil perhitungan financial untuk IRR sebesar 19.09% 

dan Pay Back Periode 5 tahun 11 bulan adalah nilai yang 

sangat menguntungkan untuk sebuah bisnis dengan investasi 

besar; 

c. Dengan investasi Internal, maka PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) mempunyai kontrol dan pengendalian mulai dari 

proses pengadaan alat, pemasaran, pengeoperasian serta 

pemeliharaan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan 

keuntungan maksimal; 

Kerugian (Resiko) :  

1) Investasi mandiri dengan dana yang besar, menyebabkan               

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) akan menfokuskan 

sebagian besar biaya Capex untuk pelaksanan investasi 

tersebut dan mengkondisikan penundaan program investasi 

produktif lainnya; 
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2) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), akan melakukan 

peminjaman uang dengan jumlah yang besar kepada pihak 

ketiga (Pinjaman Bank/Obligasi), sehingga kedepannya 

perusahaan akan terbebani dengan biaya utang dan bunga 

yang besar; 

3) Resiko kendala teknis yang dapat terjadi adalah, terjadinya 

kecelakaan pada proses pengiriman alat ke Pelabuhan 

Sorong ataupun pada proses pengoperasian, untuk itu 

dibutuhkan jaminan asuransi mulai dari proses pengadaan 

hingga keproses pengoperasian yang sepenuhnya menjadi 

beban PT Peleabuhan Indonesia IV (Pesero); 

4) Terjadinya kejadian yang tidak dapat diperkirakan seperti 

bencana alam, kerusuhan ataupun pandemic yang 

berkelanjutan sehingga menyebabkan menurunya kegiatan 

perekonomian. Hal tersebut tentunya menyebabkan alat 

yang telah diadakan tidak produktif sehingga dapat 

memberikan kerugian  yang sangat besar bagi PT Pelabuhan 

Indonesia IV (Persero).   

2) Metode Built Operating & Transfer (BOT) 

Keuntungan : 

1) Dengan metode Built Operating & Transfer (BOT), seluruh 

biaya pengadaan alat, administrasi, pengoperasian, 

pemeliharaan dan asuransi sepenuhnya menjadi tanggung 
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jawab Mitra Kerja, sehingga PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) tidak mendapatkan pembebanan financial dari 

pelaksanaan investasi tersebut. 

2) Bilamana terjadi bencana alam, kerusuhan ataupun 

pandemic yang berkelanjutan, tidak menyebabkan kerugian  

yang sangat besar bagi PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero).   

3) Pada akhir masa pengelolaan maka alat tersebut akan 

diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), 

dan untuk menjaga agar alat yang diserahkan tetap dalam 

kondisi yang baik, PT Pelabuhan Indonesia IV tetap 

membebani kewajiban kepada Mitra Kerja untuk melakukan 

pemeliharaan maupun perbaikan-perbaikan selama masa 

BOT berlangsung. 

Kerugian (Resiko) :  

1) Metode BOT secara tidak langsung melepaskan monopoli 

dan menyerahkan pada swasta, hal ini akan berarti 

melepaskan salah satu sumber pendapatan yang potensial 

mendatangkan keuntungan bagi PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero); 

2) Bagi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) jasa pelayanan 

bongkar muat petikemas di Dermaga merupakan bisnis 

utama untuk Pelabuhan Terminal Petikemas, sehingga 
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dengan metode pelaksanaan BOT berpotensi menyebabkan 

kerugian kehilangan yang besar (lost opportunity); 

3) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) tidak sepenuhnya  

mempunyai kontrol dari proses pengadaan alat, 

pengeoperasian dan pemeliharaan sehingga tidak dapat 

memberikan jaminan kesiapan (avaibility) 100% untuk 

pengoperasian alat tersebut kepada pengguna jasa. 

3) Metode Penyewaan 

Keuntungan : 

1) Pada metode Penyewaan, PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) hanya mendapatkan beban biaya persewaan dari 

alat tersebut. 

2) Bilamana terjadi bencana alam, kerusuhan ataupun 

pandemic yang berkelanjutan, kerugian  yang akan menjadi 

beban PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) hanya terbatas 

pada beban persewaan.   

Kerugian (Resiko) :  

1) Dimasa akhir kontrak kerjasama, PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) tidak mendapatkan aset dari  peralatan tersebut; 

2) Bilamana Peralatan yang diadakan tidak produktif dengan 

sekala waktu berkelanjutan, maka PT Pelabuhan Indonesia 

IV (Persero) akan mengalami kerugian yang sangat besar 

dari pembebanan biaya pesewaan alat tersebut; 
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Penentuan Urutan Metode Pelaksanaan Investasi terbaik, adalah sebagai 

berikut : 

Rangking Pertama  : Metode Investasi Internal 

Rangking Kedua : Metode Built Operating and Transfer (BOT) 

Ranking ketiga : Metode Penyewaan 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 

Berdasaran hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Dari hasil perbandingan terhadap 3 metode pelaksanaan investasi 

(Investasi Internal, Built Operating & Transfer (BOT) dan 

Penyewaan) untuk Pengadaan 2 unit Container Crane (CC) Refurbishment 

di Pelabuhan Sorong , ditetapkan metode Built Operating & Transfer yang 

memiliki risiko paling kecil bagi Management PT Pelabuhan Indonesia IV; 

 

2. Sedangkan untuk  aspek financial yang paling menguntungkan bagi 

Management PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), adalah metode 

Investasi Internal; 

 

3. Dari hasil analisis, maka ditetapkan urutan rekomendasi metode 

pelaksanaan investasi adalah sebagai berikut : 

1) Pertama  : Metode Investasi Internal; 

2) Kedua  : Metode BOT; 

3) Ketiga  : Metode Kerjasama Penyewaan.
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VI.2 Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibuat, adapun saran yang dapat 

diberikan melaluai hasil penelitian ini  adalah : 

1) Memberikan rekomendasi ke Management PT Pelabuhan Indonesia IV 

(Persero) terkait metode pelaksanaan program investasi pengadaan 2 unit 

Container Crane Refurbishment di Pelabuhan Sorong adalah dengan 

menggunakan metode Investasi Internal; 

2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan refrensi pembuatan kelayakan 

financial dari investasi real asset dengan menggunakan pendekatan metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), yang terlebih dahulu menganalisis 

nilai dari return market dan faktor risiko β (beta) sesuai dengan profil Bisnis 

dari jenis investasi yang akan dilaksanakan, dimana sebaiknya data yang 

digunakan berdasarkan lebih dari satu profil Perusahaan agar proyeksi 

peramalan yang dilakukan dapat lebih baik. 

3) Bagi Pelaku Bisnis, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan refrensi  

perbandingan dalam pemilihan metode alternatif terbaik (Investasi Internal, 

BOT atau Kerjasama Penyewaan) untuk pelaksanaan program investasi. 
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LAMPIRAN 1 

 

Proyeksi Pertumbuhan Petikemas di Pelabuhan Sorong 
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Tarif

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Petikemas 20' Full Rp. 351,962                     351,962               369,560               369,560               369,560               388,038               388,038               388,038               407,440               407,440               407,440                  427,812                  427,812                  427,812                  449,203                  

Petikemas 20' Empty Rp. 211,178                     211,178               221,737               221,737               221,737               232,824               232,824               232,824               244,465               244,465               244,465                  256,688                  256,688                  256,688                  269,523                  

Petikemas 40' Full Rp. 527,944                     527,944               554,341               554,341               554,341               582,058               582,058               582,058               611,161               611,161               611,161                  641,719                  641,719                  641,719                  673,805                  

Petikemas 40' Empty Rp. 316,766                     316,766               332,604               332,604               332,604               349,235               349,235               349,235               366,696               366,696               366,696                  385,031                  385,031                  385,031                  404,283                  

Uraian Satuan

LAMPIRAN 2 

 

Proyeksi Pertumbuhan Tarif 
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LAMPIRAN 3 

 

Proyeksi Pendapatan 
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LAMPIRAN 4 

Biaya Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



135 

 

 
 

LAMPIRAN 4.A 

 

Hitung Biaya BBM dan Pelumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
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Biaya Tenaga Kerja 
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LAMPIRAN 6 

 

 

Biaya Pemeliharaan 
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LAMPIRAN 6A 

Biaya Consumable Goods 
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LAMPIRAN 6B 

 

Biaya Pengadaan Wire Rope 
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LAMPIRAN 6C 

Biaya Kontrak Maintenance 
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LAMPIRAN 7 

Biaya Penyusutan 
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 LAMPIRAN 8 

Biaya Asuransi 
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LAMPIRAN 9 

Biaya Administrasi 
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LAMPIRAN 10 

Proyek Laba Rugi Investasi Internal 
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LAMPIRAN 11 

Rincian detail perhitungan kelayakan Financial Metode Investasi Internal 
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LAMPIRAN 11A 
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LAMPIRAN 12 

Perhitungan kelayakan Financial Metode Investasi BOT untuk sisi Mitra Kerja 
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LAMPIRAN 12.A 
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LAMPIRAN 13 

Perhitungan kelayakan Financial Metode Investasi BOT untuk sisi PT Pelabuhan Indonesia IV  
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LAMPIRAN 13.A 
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LAMPIRAN 14 

Perhitungan kelayakan Financial Metode Investasi Kerjasama Penyewaan  untuk sisi Mitra Kerja 
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LAMPIRAN 14.A 
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 LAMPIRAN 15 
 

Perhitungan kelayakan Financial Metode Investasi Kerjasama Penyewaan  untuk sisi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
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LAMPIRAN 15.A 
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LAMPIRAN 16 

 

Penjelasan Seputar Bisnis Kepelabuhanan 

1) Urutan kegiatan Operasi di Terminal Petikemas dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Port od Singapore Authority, Selection and Evaluation of 

Cargo Handling Equipment (Hand out 1989)): 

a. Ship Operation : meliputi memuat dan membongkar petikemas 

antara kapal dengan dermaga, semua petikemas yang masuk 

maupun keluar mesti melalui operasi kapal, sehingga operasi kapal 

secara mutlak menentukan kecepatan handling pada keseluruhan 

Terminal. Operasi kapal dengan alasa itu disebut juga sebagai 

“domaint system”; 

b. Gerakan Pemindahan petikemas dari Dermaga ke Lapangan 

Penumpukan (Caontainer Yard) disebut “Quay Transfer Operation” 

(QTO) berperan mengatur dan mengimbangi kecepatan operasi 

kapal. QTO sangat berpengaruh terhadap kecepatan memuat dan 

membongkar petikemas ke dan dari atas kapal; 

c. Petikemas pada umumnua ditempatkan sementara dilapang 

penumpukan sambil menunggu penyelesaian dokuem, administrasi 

dan formalitas lain, karena lapangan penumpukan dianggap sebagai 

gudang terbuka maka kegiatan ini disebut “Storage Operation” 

yang berfungsi sebagai stok pengaman antara operasi 

penyerahan/penerimaan dengan operasi kapal; 
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SHIP 

OPERATION QTO 
STORAGE 

OPERATION 

RECEIVING/ DILIVERY 

OPERATION 

d. Receiving/ Delivery Operation adalah kegiatan operasi penerimaan 

dan penyerahan petikemas. Operasi ini menghubungkan terminal 

petikemas dengan kendaraan agkutan jalan raya atau angkutan 

kereta api. Operasi ini berhubungan lansung dengan pihak 

pengguna jasa meliputi eksportir dan depot petikemas  

Urutan kegiatan Operasional Terminal Petikemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Urutan kegiatan operasional tersebut, sambung-menyambung satu 

sama lain membentuk rangkaian (chain) alat dan angkut yang 

dinamakan “Terminal System”. Kinerja keseluruhan sistem (whole 

system performance) menentukan tingkat performasi Terminal.  
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2) Sistem Terminal : Terminal Petikemas sepenuhnya bergantung pada 

peralatan (Handling Equipment) dan Back up area yang terdiri dari 

Marshalling area dan Container yard (CY) untuk stacking. Untuk satu 

terminal tunggal dengan panjang kade 350-400 meter dibutuhkan area luas 

10-12 ha dan 60%-70% dari luas back –up area peruntukannya sebagai CY, 

selebihnya sebagai area persiapan dan CFS. 

3) Performasi Terminal, mengukur kinerja Terminal dilakukan dengan 

mneghitung faktor-faktor produktivitas (Productivity factor) terdiri atas : 

a. Handling Ability, yaitu : throughput dalam satuan Ton per Crane 

per years atau Ton Per Berht per year; 

b. Stowing Capacity, yaitu : daya tampung lapangan penumpukan 

dalam satuan TEUs, ditentukan perkalian jumlah Ground Slot dan 

Stacking Height; 

c. Terminal Productivity, yaitu ukuran-ukuran (1) Throughput 

petikemas di handle per unit back-u area dalam satuan TEUs per 

hectare per year; (2) Turn round a year dan (3) Average dwelling 

time per year; 

d. Container Handling Efficiency, yaitu : ukuran-ukuran (1) Box Per 

unit Container Are; (2) Box Per Container Crane; (3) Box dan TEUs 

er Transtainer; 

e. Ketersediaan lapangan atau land availability; 

f. Throughput terminal petikemas dapat dinyatakan dengan cara:  
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 Annual Throughput (AT) yakni total perukemas di Terminal 

dalam satuan TEUs per year; 

 Annual Throughput pada setiap meter panjang dermaga 

dalam satuan ton per meter per year; 

 Annual Throughput per Crane (AC) dalam satuan TEUs per 

Crane per years; 

Untuk menghitung AC digunakan rumus : 

 

 

AC = Dalam satuan TEUs per Crane per year; 

h  =  Jam kerj per hari; 

d = Hari kerja per tahun; 

Ec = Box rate (BCH) dalam satuan boc per jam per Crane; 

c = Conversi Box ke TEUS,s = 1,35; 

Y = Berth occupancy ratio (BOR) di hitung dengan rumus 

 

 

 
 

AC dapat juga dihitung dengan rumus 

 

Keterangan : 

AC : Annual Throughput dalam satuan TEUs  per crane per year; 

AT : Annual Throughput dalam satuan TEUs per year; 

NC : Jumlah Container Crane dalam satuan unit; 

𝐴𝐶 =  𝑌 𝑥 ℎ 𝑥 𝑑 𝑥 𝐸𝑐 𝑥 𝑐 

  𝐵𝑂𝑅 =
(𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑙+5 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)𝑥 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎𝑡 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 24 𝐽𝑎𝑚 𝑥 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
 

  𝐴𝐶 =
𝐴𝑇

𝑁𝐶
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g. Stowing Capacity dapat dihitung dalam saruan TEUs per hectare 

lapangan penumpukan berdasarkan faktor-faktor ground Slot (Cs) 

dan Stacking Height (t) dengan rumus: 

  

Keterangan : 

H : Throughput petikemas per unit area terminal dalam ha; 

AT : Annual Throughput dalam satuan TEUs per year; 

DT : Total terminal Area dalam satuan ha; 

 

h. Trun round factor dinyatakan dalam satuan N time per year dihitung 

berdasarkan Ground Slot (Cs) dan Storage Capacity (Ct). Hitungan 

berdasarkan Ground Slot dengan rumus : 

 

 
 

Keterangan : 

NS : Frekuensi gerakan petikemas dalam satuan time per years; 

AT : Annual Throughput dalam satuan TEUs per year; 

Cs : Jumlah Ground slot di terminal dalam satuan ton atau TEUs; 

 

 

 

 

 

  𝐻 =
𝐴𝑇

𝐷𝑇
 

  𝑁𝑠 =
𝐴𝑇

𝐶𝑠
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i. Hitungan berdasarkan Storage Capacity dengan rumus : 

 

Keterangan : 

Nt : Frekuensi gerakan petikemas dalam satuan time per years; 

AT : Annual Throughput dalam satuan TEUs per year; 

Cs : Kapasitas Storage di Terminal dalam satuian Ton atau TEUs; 

 

j. Rerata masa penumpukan petikemas di Terminal dapat dihitung 

dengan jumlah hari dalam periode tertentu dibagi frekuensi gerakan 

petikemas dalam periode yang dimaksud. Masa penumpukan 

petikemas dinamakan Dwelling Time dinyatakan dalam satuan hari  

berdasarkan Ground Slot atau Storage Capacity dengan rumus : 

 

Keterangan : 

Ds : Dwelling Time dalam satuan hari pertahun; 

Ns : Frekuensi gerakan petikemas dalam satuan times per year; 

 

k. Hitungan berdasarkan Storage Capacity dengan rumus : 

 

Keterangan : 

Dt : Dwelling Time dalam satuan hari pertahun; 

Nt : Frekuensi gerakan petikemas dalam satuan times per year; 

 

  𝑁𝑡 =
𝐴𝑇

𝐶𝑡
 

  𝐷𝑠 =
365

𝑁𝑠
 

  𝐷𝑡 =
365

𝑁𝑡
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4) Jenis Ukuran Petikemas menurut standar ISO 

 
 

5) Tari Jasa Kepelabuhanan  adalah harga dari setiap jenis pelayanan (Jasa) 

yang terdapat didalam Pelabuhan. Dalam Pelayanan Jasa petikemas di 

Terminal Petikemas dapat dibedakan sebagai berikut : 

(PM. 121 tahun 2018, perihal mekanisme penetapan tarif jasa 

kepelabuhanan) 

a. Kegiatan Operasi Kapal : 

 Jasa Dermaga, dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perpelayanan; 

No. Jenis Ukuran 

1. General Cargo Container  
a. 20 Feet 

 
b. 40 Feet 

 

 
20 ft x 8 ft x 8 ft With 
Doors at one end  
40 ft x 8 ft x 8 ft With 
Doors at one end 

2. Open Top Container 
 

20 ft x 8 ft x 8 ft open top 
with canvas cover 

3. Insulated Container 20 ft x 8 ft x 8 ft with 
doors at one end port holes 
at the other end 

4. Refrigerated Container : 
a. Container Refeer 20 

Feet 
b. Container Refeer 40 

Feet 

 
20 ft x 8 ft x 8 ft With 
integral freesing plant 
40 ft x 8 ft x 8 ft With 
integral freesing plant 

5. Flat Rack 20 ft x 8 ft x 8 ft with 
hinged ends 

6. Tank Container 
a. Tank Container Half 

Height 
b. Tank Container Full 

Height 

 
20 ft x 8 ft x 8 ft half 
height bulks liquid tank 
20 ft x 8 ft x 8 ft full height 
bulks liquid tank 
 

7. Half Height Bin Container 20 ft x 8 ft x 8 ft open top 
and hingid drop end 
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 Jasa Stevedoring, dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perpelayanan; 

 Haulage /Trucking , dihitung berdasarkan satuan per Ton 

/M3/ Box/ unit perpelayanan; 

  Shifting, dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ Box/ 

unit perpelayanan; 

 Buka/tutup palka dihitung berdasarkan satuan per unit 

perpelayanan; 

 Lift on/Lift of dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perpelayanan; 

b. Kegiatan Operasi Lapangan : 

 Penumpukan dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perhari; 

 Lift on/Lift of dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perpelayanan; 

 Gerakan ekstra dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ 

Box/ unit perpelayanan; 

 Relokasi dihitung berdasarkan satuan per Ton /M3/ Box/ 

unit perpelayanan; 

 Angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton/m3 box/unit 

per pelayanan; 
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c. Kegiatan kegiatan operasi Container freight station, terdiri atas: 

 Stripping/stuffing, dihitung berdasarkan satuan per 

ton/m3/unit / box per pelayanan;  

 Penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per 

ton/m3/unit/box per hari;  

 Penerimaan /penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per 

ton/m3/box/unit per pelayanan; 

d. Kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas: 

 Biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per 

nota;  

 Biaya inter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per 

ton/ m3 / box/ unit; 

 Biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP), dihitung 

berdasarkan satuan per box;  

 Biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per box;  

 Biaya hi-co scan, dihitung berdasarkan satuan per box\;  

 Biaya hi-co scan with behandle, dihitung berdasarkan satuan 

per ton/m3/unit / box;  

 Biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), 

dihitung berdasarkan satuan ton/m3/unit / box;  

 Biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan ton/m3/ 

unit/ box: 
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 Biaya after closing time, dihitung berdasarkan satuan 

ton/m3/unit/ box\ per; 

 Biaya administrasi IT system untuk e-payment, dihitung 

berdasarkan satuan per nota; 

 Biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP), dihitung 

berdasarkan satuan per ton/m3/unit / box; 

 Biaya site Office, dihitung berdasarkan satuan per m2/unit/ 

box;  

 Biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per 

ton/m3/unit/ box per kegiatan; 

e. Dalam Penetapan Tarif disebuh Terminal Petikemas, mengikuti 

ketentuan PM. 121 tahun 2018, yaitu tarif Kesepakatan antara 

Badan Usaha Pelabuhan dan  Para Pengguna Jasa (Asosiasi terkait) 

dan disetujui oleh Kementrian. 

 

6) Peralatan Pelabuhan : adalah jenis peralatan untuk melayani kegiatan 

pemanduan dan penundaanan Kapal, bongkar muat barang dari/ke Kapal,  

bongkar muat barang di lapangan penumpukan dan masuk/keluar area 

pelabuhan. 
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7) Peralatan Pelabuhan dapat bagi dengan kategori sebagai berikut : 

a. Alat Apung  : Jenis-jenis peralatan pelayanan kapal terdiri dari 

kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil dan Kapal Pembersih 

(Penguntip Sampah). Fungsi masing-masing peralatan pelayanan 

kapal tersebut dijelaskan di bawah ini. 

1. Kapal Tunda (Tug Boat) 

  

 

 

 
 

 

Kapal tunda digunakan adalah jenis Harbour Tug, 

untuk memberikan pelayanan kepada kapal yang mempunyai 

panjang lebih dari 70 meter yang melakukan gerakan (olah-

gerak) di perairan wajib pandu, baik yang akan sandar 

ataupun meninggalkan pelabuhan, dengan cara 

menggandeng, mendorong dan menarik. Pemanduan kapal 

tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pertimbangan 

keselamatan pelayaran. 
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2. Kapal Pandu (Pilot Boat) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kapal pandu adalah sarana transportasi laut bagi petugas 

pandu untuk naik/ turun ke/dari kapal yang dipandu dalam 

berolah-gerak di perairan wajib pandu.  

   

3. Kapal Kepil (Mooring Boat) 

 

  

 

 

 

 
 

 

Kapal kepil (mooring boat) adalah sarana bantu pemanduan 

untuk pengepilan yaitu menerima/melepas tali dari/ke kapal 

untuk dipasangkan/dilepaskan dari bolder. 

 

b. Alat Bongkar Muat  : Jenis-jenis peralatan alat bongkar muat 

umumnya terbagi atas untuk jenis Pelabuhan Terminal Petikemas 

dan Pelabuhan General Cargo. 
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Peralatan Pelabuhan Terminal Petikemas 

a) Ship to Shore (STS) Crane/Container Crane 

Ship to Shore (STS) Crane/Container Crane 

ditempatkan secara permanen di dermaga dan berfungsi 

sebagai alat utama bongkar 

muat petikemas dari dermaga ke kapal dan 

sebaliknya. Kecepatan bongkar muat ditentukan oleh 

spesifikasi CC,   jumlah unit dan panjang lintasan/jalur 

kegiatan bongkar muat (throughput) petikemas pada 

terminal. CC ini awal mulanya dikenalkan pada pertengahan 

tahun 1950-an, tetapi baru mulai dioperasikan untuk bongkar 

muat petikemas pada tahun 1959 oleh Paceco. Tipe/jenis 

STS Crane dibedakan menjadi : 

 Panamax size : Mempunyai jarak jangkauan outreach 

yaitu jarak dari rel sisi laut sampai dengan lebar kapal 

sebesar sekitar 30 meter (10 - 13 rows); 

 Post Panamax : Mempunyai jarak jangkauan 

outreach yaitu jarak dari rel sisi laut sampai dengan 

lebar kapal sebesar sekitar 40 meter (16 rows) 

 Super Post Panamax : Mempunyai jarak jangkauan 

outreach yaitu jarak dari rel sisi laut sampai dengan 

lebar kapal sebesar sekitar 45 (16 rows) – 56 meter 

(20 rows). 
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Pengembangan   dari   STS   menunjukkan   

peningkatan   kebutuhan pada pelabuhan laut dengan 

majunya teknologi dan perkembangan ukuran kapal yang 

lebih besar dengan daya angkut petikemas yang semakin 

besar pula, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran kapal 

mempunyai andil yang memicu perkembangan generasi 

crane mendatang yang diperkirakan akan semakin besar, 

lebih cepat cara operasinya dan lebih handal, antara lain 

dengan menggunakan spreader (alat penjepit container) jenis 

“twinlift”, yaitu mengangkat sekaligus 2 rows kontainer 

ukuran 20 feet, kapasitas/kemampuan angkat mencapai berat 

60 Ton, dan lain-lain. 

Umur teknis STS tergantung pada lingkungan kerja 

terutama iklim/ cuaca setempat, tingkat perawatan, 

keterampilan operator, intensitas operasi dan detail desain 
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serta konstruksi (misalnya kemampuan dari operator pada 

kecepatan akselerasi dan kualitas komponen elektronik). 

Untuk memaksimalkan jam operasi, maka pada 

model terakhir STS sudah dilengkapi dengan sistem kontrol 

digital dan untuk pengamanan STS tersebut sudah bisa 

mendiagnosa kesalahan/kegagalan dengan menggunakan 

Crane Monitoring and Maintenance System (CMMS).  

Dalam   mengoperasikan   STS   diperlukan   

penggantian   operator dengan sistem shift, karena 

pengoperasiannya yang membutuhkan kecermatan, 

keamanan, konsentrasi, kondisi kerja yang sehat serta 

beresiko tinggi. Seorang operator STS idealnya berada pada 

ruang kendali maksimum 4 (empat) jam dalam waktu kerja. 

 

b) Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane 

RTG Crane pertama kali dibangun pada sekitar tahun 

1960 oleh Paceco  dan  Drott, sedangkan  instalasi  mesinnya  

mulai  dibangun pada tahun 1969.  Rubber Tyred Gantry 

(RTG) Crane adalah alat untuk menumpuk/ menyusun 

petikemas di lapangan penumpukan (container yard). Alat 

ini dapat bergerak bebas di lapangan penumpukan. RTG 

dapat mempunyai 4 (empat), 8 (delapan) atau 16 (enam 

belas) buah roda yang terbuat dari karet, mempunyai 
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lebar/span umumnya selebar 6 rows kontainer dan mampu 

menumpuk antara 4 tiers sampai dengan 7 (tujuh) tiers 

kontainer. 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 

Pengembangan dari RTG Crane menunjukkan 

peningkatan kebutuhan pada pelabuhan laut dengan majunya 

teknologi, antara lain dengan menggunakan spreader (alat 

penjepit container) jenis “twinlift”, yaitu mengangkat 

sekaligus 2 rows kontainer ukuran 20 feet, menggunakan 

fully electric untuk menggantikan system mekanis (hidrolik) 

dan lain- lain. 

Daya penggerak RTG Crane bersumber dari onboard 

diesel generator atau sudah menggunakan teknologi hybrid 

(kombinasi elektro motor dan diesel generator) ataupun 

menggunakan Kabel Rel system dengan power listrik darat. 
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c) Reach Stacker 

Alat ini merupakan perpaduan dari forklift dan 

mobile crane sehingga dapat beroperasi secara bebas seperti 

mengangkat, membawa dan menyusun container 

(Petikemas) dari atas chassis ke lapangan penumpukan.  

Alat ini memiliki 4 (empat) roda depan yang 

berfungsi sebagai penggerak dan 2 (dua) roda belakang yang 

berfungsi sebagai kemudi, alat ini dilengkapi dengan 

spreader yang dapat dipergunakan untuk mengangkat 

perikemas 20 s.d 40ft.  

 

  

 
 

 

 

 
 
 

 

d) Terminal Tractor 

Terminal Tractor digunakan khusus di  terminal  

petikemas  untuk  mengangkut Petikemas dari  dermaga ke  

lapangan  penumpukan petikemas ke gudang Container 

Freight Station (CFS) atau sebaliknya. Penggunaan alat ini 

tidak dapat dioperasikan di jalan umum karena design yang 

dibuat hanya untuk operasional Terminal Petikemas. Alat ini 

dilengkapi dengan mesin penggerak dengan Power (HP) 
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umumnya lebih rendah dibanding dengan jenis Head Truck 

umumnya, namum kelebihan dari Terminal Tractor adalah 

kemampuan Torsi yang besar yang dihasilkan  oleh transmisi 

otomatis (torque converter) sehingga memudahkan proses 

pengangkutan petikemas dengan komsumsi BBM yang jauh 

lebih efesien. 

Terminal dirancang dapat mengangkut petikemas 

ukuran 20 feet hingga 40ft, ombinasi kegiatan bongkar muat 

(Lift On/Off) di Container Yard (CY) dapat juga dilakukan 

bersama RTG/RMGC, Reachstacker, Top Loader, Side 

Loader. 

Beberapa   merk   Terminal Tractor  yang   dikenal   

diantaranya   Kalmar Ottawa, Scania, Terbeg dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Head Truck 

Head Truck (HT) dapat digunakan baik  di  terminal  

petikemas, Pelabuhan multipurpose maupun digunakan 

diluar area  Pelabuhan. Fungsi Head Truck adalah untuk 
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mengangkut  petikemas maupun jenis barang cargo lainnya 

dari  dermaga ke  lapangan  penumpukan  dan ke gudang 

Container Freight Station (CFS) atau sebaliknya. Alat ini 

dilengkapi dengan mesin penggerak berkekuatan minimal 

320 HP dengan transmisi manual atau otomatis melalui alat 

pengubah torsi (torque converter). Head Truck dan Chassis 

dirancang dapat mengangkut petikemas ukuran 20 feet 

hingga 40ft. Beberapa   merk   Head truck  yang   dikenal   

diantaranya    

diantaranya  Hino, Isuzu, Nissan, Volvo, Scania dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

f) Chassis 

Chassis digunakan sebagai combinasi dari Terminal 

Tractor atau Head Truck yang digunakan untuk  mengangkut 

Petikemas baik ukuran 2 x 20 feet, 40 Feet maupun 45 Feet. 

Chasiss umumnya designnya terbagi atas : 

 Chasiss peruntukan Terminal Petikemas 
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Design jenis chasis ini dibuat dengan konstruksi 

lebih kuat dan model side guard yang tebal untuk 

mengantisipasi adanya impact dari petikemas ketika 

di turunkan dari CC/RTG. 

 

 

 

 Chassis Peruntukan Umum 

Design jenis chassis ini dibuat dengan mengikuti 

aturan dari Kementrian Perhubungan terkait dengan 

dimensi dari Chassis tersebut. Chasis ini wajib 

dilengkapi dengan pin lock container pada masing-

masing sudut dan umumnya tidak dilengkapi dengan 

side guard. 

 

 

 

   

g) Forklift  

Forklift adalah peralatan penunjang pada terminal 

petikemas ataupun dapat digunakan pada kegitan Depo 

penumpukan Container, secara design Forklift dapat terbagi 

atas : 
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 Forkiflt 30 - 32 Ton 

Forklift tersebut berfungsi melakukan bongkar muat 

petikemas berukuran 20 feet maupun 40 Feet dengan 

kapasitas 30 - 32 Ton. Forklift juga digunakan untuk 

handling barang cargo lainnya.  

Pada umumnya daya  penggerak utama 

menggunakan mesin diesel dan perangkat lainnya 

menggunakan hydrolik system. 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 Forkiflt 5 - 7  Ton 

Forklift tersebut berfungsi melakukan bongkar muat 

petikemas berukuran 20 feet maupun 40 Feet dengan 

jenis empty container, dalam Terminal Petikemas 

Forklift jenis ini diperuntukan untuk kegiatan 

Reciving empty container. Forklift ini juga 

digunakan untuk handling barang lose cargo lainnya. 
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 Forkiflt 2 - 3  Ton 

  

 

 

 

Forklift ini digunakan sebagai alat penunjang pada 

terminal petikemas untuk melakukan bongkar muat 

dalam tonase yang kecil, biasanya banyak digunakan 

pada CFS untuk stepping dan stuffing serta kegiatan 

yang berkaitan dengan deliver atau interchange. 

h) Side Container Loader 

 

 

 

 

 

 

         

Peralatan ini adalah jenis forklift berkapasitas antara 

7,5 ton sampai dengan 10 ton sebagai konstruksi dasar 

dengan penggantian perangkat fork (garpu) yang menjadi 

speader untuk mengangkat petikemas kosong. Penggerak 

utama adalah menggunakan mesin diesel dan untuk 

pengangkat lainnya menggunakan hydrolik system. 

Pengoperasian alat ini sama berkemampuan  1 stacking row 

dengan 3 - 7 level untuk petikemas kosong. 
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Peralatan Pelabuhan General Cargo 

Peralatan yang digunakan untuk bongkar muat di Pelabuhan 

general cargo beberapa jenis sama dengan peralatan yag digunakan 

pada Terminal Petikemas seperti Forklift, Head Truck, Chassis, 

namum untuk Peralatan Utama pada Pelabuhan General Cargo dapat 

di uraikan sebagai berikut : 

a) Portal Harbour Crane 

Portal Harbour Crane  (PHC) ditempatkan secara 

permanen di dermaga dan berfungsi sebagai alat utama 

bongkar muat petikemas/barang cargo dari dermaga ke kapal 

atau sebaliknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                   
 

PHC dilengkapi dengan sistem gantry traveling yang 

beroperasi diatas rel Dermaga, Selain dilengkapi dengan 

Hook PHC juga dapat dilengkapi dengan spreader untuk 

membongkar-muat petikemas Standar ISO ukuran 20 ft., 40 

ft. dan 45 ft.  
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b) Fix Crane 

 

 

 

 

 

 

 

Fix Crane (FC) secara fungsi hampir sama dengan 

Portal Harbour Crane  (PHC), namum untuk Fix Cran  beban 

angkat makisimal lebih kecil dibanding dengan Portal 

Harbour Crane dan Fix Crane tidak dapat melakukan gantry 

traveling. 

 

c) Harbour Mobil Crane 

Harbour Mobile Crane (HMC) berfungsi sebagai alat 

utama bongkar muat petikemas/barang cargo dari dermaga ke 

kapal atau sebaliknya.  
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HMC juga dilengkapi dengan sistem gantry traveling 

dengan menggunakan Roda Tyred yang bergerak dengan 

fungsi hidrolik steering serta Outregger sebagai yang 

bertumpuh ketika akan dioperasilan. HMC dapat dilengkapi 

dengan spreader untuk membongkar-muat petikemas Standar 

ISO ukuran 20 ft., 40 ft. dan 45 ft.  

d) Mobile Crane (Kran Darat) 

Mobil Crane disebut juga kran darat adalah alat 

bongkar muat serbaguna yang dapat bergerak dimana saja bila 

dibutuhkan. Mobil crane terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu 

menggunakan roda karet dan mengunakan  rantai  baja.  Pada  

umumnya  mobile  crane  banyak digunakan di pelabuhan 

konvensional, dimana mobile crane yang dipergunakan 

memiliki kapasitas angkat antara 25 hingga 60 ton. Alat ini 

dapat beroperasi di dermaga maupun di lapangan 

penumpukan, bahkan alat ini bisa digunakan untuk operasi 

intermoda di terminal petikemas antar pulau dengan ukuran 

20 feet. 
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Pengoperasian mobil crane relatif lebih mudah bila 

dibandingkan dengan peralatan lainnya, seperti transtainer   

atau reach stacker karena berbagai bentuk barang (bag cargo, 

barang masip maupun petikemas) dapat dengan mudah 

diangkat oleh mobile crane 

 

e) Truck Tronton 

Alat ini berupa truck dengan konstruksi deck datar 

yang digunakan untuk mengangkut barang dari tepi dermaga 

ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Alat ini 

memiliki kapasitas angkat hingga 20 ton atau untuk Container 

20 Feet Full serta dapat beroperasi di dalam atau di luar 

pelabuhan. 

 

 

 

 

 

 

f) Mobil Tanki  

Alat ini berupa Mobil dengan Tanki kapasitas 5000 

Liter s/d 15000 Liter yang digunakan untuk mengangkut 

BBM untuk pengisian Bahan Bakar ke Peralatan Pelabuhan 

ataupun air untuk kebutuhan Kapal-kapal yang sandar di 

Dermaga Pelabuhan.  
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g) Mobil Pemadam Kebakaran (Mobil PMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pada prinsipnya Mobil PMK ini berbentuk 

mempunyai tanki air dan peralatan Pompa Tekanan Tinggi. 

Alat ini digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi 

kebakaran pada saat bongkar muat barang berbahaya yang 

mudah terbakar/meledak ataupun jika terjadi kebakaran di 

gudang- gudang. 
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