
Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

238 
 

 

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS INVESTASI PEMBANGUNAN 
FASILITAS USAHA TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 

(TUKS) 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the feasibility of  investment business of 
the Terminal for Self- interest (TUKS), case study at PT. Wiraswata Subur 
Makmur. Business feasibility was measured by calculating NPV, BC Ratio, IRR, 
and PBP. The research was conducted at TUKS PT. Wiraswasta Subur Makmur , 
West Kalimantan. The research method used is qualitative and qualitative 
which shows that based on the calculation of the amount of NPV, BC Ratio, IRR 
and PBV, the TUKS investment managed by PT Wiraswasta Subur Makmur is 
VERY WORTH economically and financially carried out. 

JEL: M21 

Keywords: TUKS, business feasibility, NPV, B-C Ratio, IRR, PBV 

 

1. Latar Belakang 
Secara geografis, Indonesia mempunyai 13.336 pulau besar dan kecil-

kecil dengan panjang pantai   terbesar  kedua  di  dunia  setelah   Canada,   
tentunya   menghadapi  persoalan   terbatasnya konektivitas antar pulau yang 
ada. Keterbatasan tersebut akan teratasi jka tersedia secara memadai fasilitas 
pelabuhan bongkar muat baik yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta 
yang keberadaannya sangat penting sebagai salah satu sarana penunjang berbagai 
aktivitas pembangunan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. 

Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dikelola PT. Pelindo II masu dalam 
kategori pelabuhan kelas I, merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau 
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Kalimantan yang harus melayani seluruh daerah hinterlandnya yaitu 14 

kabupaten/kota dengan luas wilayah ± 146.807 Km2 dan jumlah penduduk 
Kalimantan Barat yang mencapai 6 juta jiwa. 

Terkait dengan tingginya permintaan pelayanan masyarakat terhadap jasa 
pelabuhan, maka ditengah keterbatasan pemerintah untuk membangun pelayanan 
jasa pelabuhan yang beragam tersebut, maka  pemerintah memberikan  ruang  
kepada pelabuhan  secara mandiri,  dapat dibenarkan dengan seizin 
pemerintah, sehingga semua pihak akan memperoleh keuntungan, yang tentunya 
akan memberikan dampak luas pada masyarakat. Sangat beralasan jika sejak 
lama cukup banyak bermunculan fasilitas pelabuhan bongkar muat yang 
dibangun secara mandiri oleh para pengusaha dalam rangka memperlancar 
kegiatan usaha pokoknya selama usaha tersebut sulit ditampung di pelabuhan 
utama milik pemerintah yang dikelola oleh PT. Pelindo yang dari tahun ke tahun 
semakin terbatas kapasitasnya. Beberapa waktu yang lalu sebelum rencana 
penertiban pelabuhan ini dilakukan maka akan dengan mudah ditemukan 
berbagai pelabuhan-pelabuhan mandiri yang ada pada saatnya dibangun oleh 
pengusaha untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Tetapi tidak sedikit 
pelabuhan- pelabuhan mandiri tersebut yang tidak terpantau dengan baik 
dalam hal pengelolaannya. Meskipun demikian, realisasi kunjungan dan 
kegiatan bongkar muat barang selama perode tahun 2007 s/d tahun 2017 terus 
mengalami peningkatan baik untuk pelayaran dalam negeri maupun pelayaran 
luar negeri. 

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan, secara garis 
besar peningkatan jumlah arus barang dan komposisi jenis barang yang 
dibongkar muat selama ini di Pelabuhan Dwikora Pontianak,  masih  didominasi  
empat  dari  enam  jenis  barang  sebagai  berikut:  Peti  Kemas  (30%), General 
Cargo (24,82%), Curai Cair (19,69)% serta Bag Cargo (19,47%). Sementara 
sisanya sebesar 7,02% merupakan sumbangan dari jenis barang lainnya termasuk 
hewan. 

Keberadaan  Pelabuhan  Dwikora  yang  dikelola  PT.  Pelindo  II 
Cabang  Pontianak  tersebut ternyata didominasi untuk perdagangan luar negeri 
(export-import) dengan komposisi 90,00% dan perdagangan dalam negeri kurang 
dari 10% dengan total volume perdagangan bergerak antara 6,00 sampai dengan 
7,5 juta ton pertahun. 
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Pemberlakuan Permenhub  Nomor 20  Tahun 2017  tentang  Terminal 
Khusus  (Tersus)  dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah 
merubah beberapa peraturan Permenhub sebelumnya tersebut, secara garis besar 
membuat pengusaha atau operator pelabuhan menjadi lebih mudah dalam 
pengelolaan terminal tersebut. Dengan demikian harapan untuk menjadikan 
pelabuhan termasuk Tersus dan TUKS yang ada di Indonesia dan Kalimantan 
Barat sebagai salah satu poros maritim dan bagian dari tol laut nasional akan 
dapat diwujudkan. 

Adapun yang dimaksud dengan TUKS yakni terminal yang letaknya di 
dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan yang merupakan bagian dai pelabuhan untuk melayani kepentingan 
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

Rujukan lain sebagai bahan pertimbangan untuk membangun fasilitas 
TUKS tersebut mengacu pada UU N. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang  Angkutan  di  
Perairan,  Peraturan  Pemerintah  No.  5  Tahun  2010  tentang  Kenavigaian, 
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan 
Maritim, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan 
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 53 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan 
Nasional. 

Untuk dapat mengetahui prospek usaha TUKS, maka perlu dilakukan 
sebuah telaahan atau kajian dalam bentuk Studi Kelayakan Bisnis atau Business 
Feasibility Study yang secara umum akan menyajikan informasi-informasi 
tentang kelayakan dari sebuah kegiatan investasi, untuk selanjutnya dijadikan 
bahan dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi tersebut. 

 

2. Kajian Literatur 

Kegiatan investasi dapat dibedakan menjadi investasi yang bersifat 
mempertahankan kekayaan yang sudah ada dengan kata lain mengganti 
kekayaan/barang modal yang telah rusak, dan investasi yang sifatnya 
menambahbarang modal dengan cara memberi barang yang baru. Sedangkan 
istilah terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan 
tempat kapal bersandar dan atau bertambat,  tempat  penumpukan,  tempat  
menunggu  dan  naik  turun  penumpang  dan/atau  tempat bongkar muat barang. 
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Terminal secara keseluruhan dibangun dan dioperasikan untuk tujuan utama 
menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan bersangkutan, antara lain bergerak 
di bidang usaha: pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, 
pariwisata, dok dan galangan kapal. 

Adapun TUKS yang akan dibangun dan dikelola oleh PT. Wiraswasta 
Subur Makmur merupakan salah satu TUKS yang secara khusus melayani 
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokok perusahaan yaitu bongkar muat 
barang, bongkar muat pasir dan jual beli pasir untuk bahan bangunan  yang  secara  
khusus  tidak  dapat  dilakukan  kegiatan  tersebut  di  Pelabuhan  Dwikora 
Pontianak. 

Untuk  pengelolaan  TUKS  yang  akan  dibangun  PT.  Wiraswasta  Subur  
Makmur,  akan dilakukan  secara  mandiri  oleh  manajemen  perusahaan  secara  
profesional,  mengacu  pada  koridor pengelolaan TUKS yang ditentukan 
pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kebijakan untuk menertibkan berbagai jenis pelabuhan dermaga yang 
selama ini terkesan tidak terkoordinir dengan baik ini didasari dengan Surat Edaran 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Nomor UM 
003/39/8/DTPL-17, pada butir ke 1 poin a menyebutkan: 

Bagi TUKS yang telah beroperasi sebelum tanggal 31 Maret 2017 namun 
belum memiliki izin sesuai ketentuan ang berlaku agar mengajukan permohonan 
izin pengelolaan TUKS dengan dilengkapi persyaratan-persayaratan sebagai 
berikut: 

1. Akte Perusahaan; 
2. Izin Usaha Pokok (IUP); 
3. NPWP; 
4. Salinan Izin TUKS yang telah dimiliki (dari Pemerintah Daerah atau 

Pemerintah namun belum sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.) 
5. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat. 
6. Surat pernyataan bermaterai bahwa TUKS tersebut telah beroperasi sebelum 31 

Maret 2017 yang diketahui Penyelenggara Pelabuhan setempat. 
7. Izin lingkungan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 
8. Gambar teknis dermaga atau dokumentasi lapangan serta data fasilitas 

pelabuhan yang ditandatangani oleh pengelola TUKS dan diketahui oleh 
Penyelenggara Pelabuhan. 
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9. Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah di audit oleh 
Kantor Akuntan 

10. Publik terdaftar dengan modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu 
milyar rupiah). 

Menurut Tri Widodo (2006) ada lima aspek yang harus diketahui 
apakah sebuah rencana kegiatan usaha dapat memiliki kelayakan yaitu: 

a. Aspek Teknis, yakni aspek yang berhubungan dengan input investasi dan 
output berupa barang dan jasa. 

b. Aspek  sosial,  yakni  aspek  yang  menyangkut  perimbangan  
pendistribusian  pendapatan  dalam rangka kerangka kerja analisi yang 
normal, termasuk aspek lingkungan sehingga mampu memberikan manfaat 
yang besar bagi golongan masyarakat. 

c. Aspek finansial,  yakni  aspek  yang  meninjau  dari  sudut  peserta  
investasi  secara  individu  dan menerangkan  pengaruh-pengaruh  finansial  
dari  suatu  investasi  yang  diusulkan  terhadap  para peserta yang tergabung 
di dalamnya. 

d. Aspek ekonomi, yakni aspek yang menganalisis apakah suatu investasi yang 
diusulkan akan memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan 
perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar 
dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. 

e. Aspek distruktif, yakni aspek yang berkaitan dengan putusan yang 
dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan dan pelayanan. 

Sedangkan  Robinson  Tarigan  (2012),  dalam  suatu  studi  kelayakan  
terkadung  berbagai aspek, yaitu: 

a. Aspek teknis, yakni aspek yang melihat apaka proyek tersebut memang 
dapat dibangun. 

b. Aspek manajerial,  yakni  aspek  yang melihat apakah memang ada 
orang-orang  yang  memiliki berbagai keahlian yang sesuai dan dapat 
digabung dalam satu kesatuan kerja, baik dalam masa pembangunan maupun 
pada masa pengoperasiannya. 

c. Aspek keuangan, yakni  keberadaan  sumberdaya  yang  cukup  untuk 
membiayai  konstruksi  dan pengoperasiannya serta apabila proyek yang 
ditujukan untuk memperoleh pendapatan, pendapatan itu selain mampu 
untuk menutupi ongkos-ongkos yang dikeluarkan juga masih dapat 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

243 
 

 

menghasilkan laba, sehingga penanam modal tidak merasa rugi untuk 
menanamkan modalnya di proyek tersebut. 

d. Aspek sosial ekonomi, yakni aspek yang melihat dari sudut pandang 
kepentingan ekonoi nasional, yaitu apakah proyek tersebut memiliki manfaat 
lebih besar dari biaya, yang tidak kurang dari alternatif lain. 

e. Aspek  dampak  lingkungan,  yakni  aspek  yang  melihat  bahwa  proyek  
tidak  akan  merusak lingkungan sedemikian rupa sehingga banyak pihak 
luar yang dirugikan baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka 
waktu panjang. 
 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk kajian atau studi kelayakan ini 
yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penggunaan kedua metode ini 
dilakukan mengingat ada beberapa bagian dari analisis dalam penulisan laporan 
kegiatan ini menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif. Prosedur 
pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder, yang dilakukan melalui 
survey/observasi, pengamatan dan wawancara/kuesioner jika dipandang perlu. 

Analisis   studi   kelayakan   TUKS   ini   berkaitan   dengan   besaran   
nilai   biaya   investasi pembangunan TUKS beserta fasilitas kelengkapannya 
baik berupa bangunan maupun fasilitas pendukung kerja TUKS yang dihitung 
secara terintegrasi melalui analisis finansial dan ekonomis berdasarkan empat 
kriteria investasi yang selama ini lazim digunakan untuk menilai  Layak 
atau Tidak Layaknya sebuah investasi, yaitu: 

a. Net Present Value (NPV); yakni selisih antara pengeluaran dan 
pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity 
cost of capital sebagai diskon faktor atau dengan kata lain merupakan arus 
kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada 
saat ini. Adapun kriteria dari NPV adalah: 
Apabila: 
NPV > 0, maka proyek/usaha layak untuk dilaksanakan; 
NPV = 0, maka proyekusaha berada di dalam keadaan BEP dimana TR=TC 
dalam bentuk present value; 
NPV< 0, maka proyek/usaha tidak layak untuk dilaksanakan. 

b. Net Benefit Cost Ratio (B/C Rasio); yakni evaluasi suatu investasi dengan 
membandingkan nilai sekarang, seluruh hasil diperoleh dari investasi 
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tersebut dengan nilai sekarang seluruh biaya investasi tersebut. Formula B/C 
Rasio adalah sebagai berikut: 
M = Mo + ___ + ___ + ...... + ____ 
 
C = Co + ____ + ____ + ..... + ____ 

c. Internal Rate of Return (IRR); yakni suatu nilai petunjuk yang identik 
dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi 
tersebut dibandingkan degan suku bunga bank yang berlaku umum (suku 
bunga pasar atau Minimum Attractive Rate of Return/MARR). Pada suku 
bungan IRR akan diperoleh NPV=0, dengan kata lain bahwa IRR 
tersebut mengandung makna suku bunga yang dapat diberikan investasi, 
yang akan memberikan NPV=0. Syarat kelayakannya yaitu apabila IRR > 
suku bunga MARR. 

d. Pay-Back  Period  (POP/PBP); Sebuah  investasi akan diharapkan  
mampu dikembalikan  dalam waktu sesingkat mungkin. Kemampuan 
untuk mengembalikan nilai investasi tersebut diebut dean istilah Pay 
Back of Period atau masa waktu pengembalian investasi. yakni periode 
yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan 
menggunakan ―Proceeds‖ atau aluran kas neto (Net Cost Flow), 
sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai panjangnya waktu 
pengembalian suatu investasi yang telah ditanamkan. Periode ―Pay-
back‖ menunjukkan berapa lama (dalam beberapa tahun) suatu 
investasi akan bisa kembali. Periode ―Pay-back) menunjukkan 
perbandingan antara ―initial investment’ dengan aliran kas tahunan.  
 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam sebuah Laporan Studi Kelayakan Bisnis, semua aspek terkait biaya 
dan penerimaan selalu diperhitungkan dalam semua proses penghitungan 
penerimaan maupun biaya. Oleh karena itu, terkait dengan rencana pembangunan 
TUKS PT. Wiraswasta Subur Makmur  yang  pengelolaannya  dilakukan  
terintegrasi  dengan  penjualan  pasir, menyebabkan seluruh biaya pembangunan 
fisik terminal   dan bangunan penduung harus diperhitungkan.   Adapun   
besarnya   nilai   investai   untuk   membangun   dermaga   Rp 
12.544.201.599,18 serta biaya investasi untuk membangun rumah dan kantor 
sebagai fasilitas pendukung operasional TUKS sebesar Rp. 1.240.077.626,38 dan 
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    Q/bln P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun  

     
A PENDAPATAN       

 A.1. Penjualan Pasir  8,000 70,000 560,000,000 6,720,000,000  

  a. Penjualan Pasir untuk pasar lokal  16,000 70,000 1,120,000,000 13,440,000,000  

  b. Penjualan Psir untuk kontrak Pulau Jawa       

  TOTAL PENJUALAN PASIR       
         
 A.2. Pendapatan Jasa Sewa Pelabuhan dan Alat 

Bongkar Muat 
      

  a. Pendapatan Sewa Pelabuhan untuk 
Bongkar 

   15,000,000 180,000,000  

  1) Tiang Pancang       

  2) Alat Berat       

  3) Material Barang       

  4) Pupuk       
          
  b. Pendapatan Hasil Sewa Alat Berat di 

Pelabuhan 
   120,000,000 1,440,000,000  

  a) Batu Split       

  b) CPO       

  c) Material Barang       

         
 A.3 Pendapatan Jasa Tambat Labuh Kapal / 

Ponton 
   15,000,000 180,000,000  

 TOTAL PENDAPATAN        

 

biaya untuk membangun workshop, bangsal dan jalan dalam lingkungan TUKS 
sebesar Rp1.524.383.000,00. 

 

4.1 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan Nett Present Value (NPV) 
 

Tabel 4.1 
Total Pendapatan, Biaya Investasi, dan Pembelian Pasir PT. Wiraswasta Subur Makmur 
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Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa total biaya investasi PT. 
Wiraswasta Subur Makmur adalah sebesar Rp 28.587.835.280. Dan total biaya 
pembelian pasir adalah sebesar Rp 11.793.600.000. 

Berdasarkan Tabel 4.2 didapatkan nilai variabel cost sebesar Rp 
11.793.600.000, fixed cost sebesar Rp 348.00.000 dan jumlah modal kerja per 
bulan adalah sebesar 12.177.600.000.  

 

 

 

 

 

 

          
B BIAYA-BIAYA       

 B.1. Biaya Investasi       

  1. Biaya Pengadaan Tanah untuk Keperluan 
Dermaga 

    5,000,000,000  

  2. Biaya Investasi Pembangunan Dermaga 
Sendiri 

    12,544,201,599  

  3. Biaya Pembangunan Fasilitas Kantor dan 
Rumah di Dermaga 

    1,240,077,626  

  4. Biaya Pembangunan Fasilitas Jalan, 
Workshop dan Bangsal Kerja 

    1,524,383,000  

  5. Biaya Pengurusan Izin IUP Pasir     8,279,173,055  

 TOTAL BIAYA INVESTASI      28,587,835,280 
       
          
 B.2. Biaya Pembelian Pasir       

  1. Biaya Penyedotan Pasir / M3  24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3  24,000 200 4,800,000 57,600,000  

  3. Biaya Retribusi Pasir / M3  24,000 3,750 90,000,000 1,080,000,000  

  4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan 
Logam / M3 

 24,000 6,000 144,000,000 1,728,000,000  

  5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton  24,000 10,000 240,000,000 2,880,000,000  

  6. Biaya Bongkar Pasir / M3  24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3  24,000 5,000 120,000,000 1,440,000,000  

  8. Biaya Non Operasional Lainnya  24,000 2,000 48,000,000 576,000,000  

 TOTAL BIAYA PEMBELIAN PASIR      11,793,600,000 
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Tabel 4.2  
Variabel Cost, Fixed Cost dan Jumlah Modal Kerja Perbulan 

 
  2 FIXED COST      

  1. Staf Administrasi/Supervisor/dll  40,950 10,000,000 120,000,000  

  2. ATK dll   2,000,000 24,000,000  

  3. Utilities Listrik/Air/Telp   15,000,000 180,000,000  

  4. Maintenance dll   5,000,000 60,000,000  

    32,000,000   384,000,000 
     
        
     1,014,800,000  12,177,600,000 
  3 JUMLAH MODAL KERJA PER BULAN   

    2   2,029,600,000   
      

 
  

BIAYA OPERASIONAL Q/bln P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun JUMLAH 

  1 VARIABEL COST      

  1. Biaya Penyedotan Pasir / M3 24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3 24,000 200 4,800,000 57,600,000  

  3. Biaya Retribusi Pasir / M3 24,000 3,750 90,000,000 1,080,000,000  

  4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan Logam / M3 24,000 6,000 144,000,000 1,728,000,000  

  5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton 24,000 10,000 240,000,000 2,880,000,000  

  6. Biaya Bongkar Pasir / M3 24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3 24,000 5,000 120,000,000 1,440,000,000  

  8. Biaya Non Operasional Lainnya 24,000 2,000 48,000,000 576,000,000  

       11,793,600,000 
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Tabel 4.3  
Proyeksi Laba/rugi 

 

Tabel 4.4 
Biaya Investasi 

 
 

 
No 

 
Uraian 

 
Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A PENERIMAAN         
 TOTAL 

PENERIMAAN 
 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

          
B PENGELUARAN         
 i. Biaya Variabel  

11,793,600,000 
 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 
11,793,600,000 

 ii. Biaya Tetap  
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 
384,000,000 

 iii. Depresiasi  
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 iv. Angsuran Bunga - - - - - - - - 

 TOTAL 
PENGELUARAN 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

          
 
C 

 
R/L Sebelum Pajak 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
F 

 
Pajak (15%) 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
G 

 
Laba Setelah Pajak 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
H 

 
Profit on Sales 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 
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Tabel 4.6 
Perhitungan Discount Factor (DF) untuk pertahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: *) Nilai DF akan berubah jika r tahun 1,2... n diganti  dengan nilai r yang diinginkan 
atau dicari. 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.5, investasi pembangunan TUKS 
oleh PT. Wiraswata Subur Makmur diperoleh nilai Nett Present Value (NPV) 
sebesar Rp. 12.736.005.693. Dengan memperhatikan besaran ilai hasil 
perhitungan NPV yang lebih besar dari 0 tersebut, dapat dikatakan bahwa  
investasi  pembangunan  TUKS  mengindikasikan  nilai  positif  yang  sangat  
besar.  Dengan besaran nilai tersebut, maka proyek pembangunan TUKS oleh PT. 
Wiraswasta Subur Makmur dinyatakan dapat diteruskan dengan 
mempertimbangkan aspek kelayakan beberapa parameter kelayakan investasi 
lainnya. 

 

4.2 Nilai dan Makna Hasil Perhiungan B-C Ratio 
Nilai perhitungan B-C Ratio dengan mempertimbangkan nilai keduanya 

yaitu benefit dan cost, diperoleh hasil perhitungan terhadap besarnya nilai B/C 
Rasio sebesar 1,45 menjelaskan bahwa investasi PT. Wiraswasta Subur Makmur 
untuk membangun TUKS di Jalan Khatulistiwa KM 3 No 111 Kelurahan Siantan 
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Hilir Kecamatan Pontianak Utara ini dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan, 
karena usaha ini mampu memberikan nilai benefit sebesar 45% di atas nilai 
investasi yang telah diperkirakan akan ditanamkan untuk membangun fasilitas 
TUKS yang terintegrasi dengan tempat penimbunan dan penjualan pasir material 
bangunan ini. 

 

4.3 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan IRR 
Hasil perhitungan IRR dari investasi yang akan dilakukan pihak PT. 

Wiraswasta Subur Makmur untuk membangun fasilitas TUKS diperoleh nilai 
IRR sebesar 23,22%, yang memperlihatkan angka yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman dari sebuah investasi pada 
masa yang selama ini lazim digunakan untuk menghitung kelayakan investasi 
yaitu sebesar 12%. 

Dengan demikian, nilai IRR yang lebih besar dari 12% (cost of 
capital) menggambarkan bahwa proyek TUKS tersebut dapat untuk diteruskan. 
Karena hasil yang diestimasi oleh perhitungan nilai IRR tersebut menunjukkan 
hampir mampu menghasilkan 1,935 lebih besar dibandingkan biaya bunga yang 
harus dibayarkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur, jika investasi tersebut 
dibiayai sepenuhnya menggunakan sumber dana pinjaman pihak perbankan 
yang cost of capitalnya sebesar 12% pertahun. 

 

4.4 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan PBP 
Untuk   mengetahui   perkiraan   dari   masa   waktu   pengembalian   

investasi   yang   akan ditanamkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur dalam 
membangun TUKS yang terintegrasi dengan tempat penumpukkan dan 
penjualan pasir material bangunan di Jalan Khatulistiwa KM 3 No 111 
Kelurahan  Siantan  Hilir  Kecamatan  Pontianak  Utara  hanya  membutuhkan  
waktu  pengembalian investasi selama 4,89 tahun atau setara dengan 58 hingga 
59 bulan lamanya. 

Pay  Back  of  Period  (POP)  masa  pengembalian  investasi  
pembangunan  TUKS  oleh  PT. Wiraswasta Subur Makmur dapat dikembalikan 
dalam waktu yang cukup singkat yaitu urang dari 5 tahun. Dengan demikian, 
investasi yang ditanamkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur diluar tanah dan 
peralatan sebesar Rp 16.839.520.488,12 yang secara kebijaka perusahaan akan 
dikelola secara terintegrasi antara TUKS dan penjualan pasir tersebut, dari sisi 
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waktu pengembalian ivnestasi fisik yang memiliki sisi ekonomis minimal 15 
tahun (180 bulan) tersebut dapat dikembalikan dalam kurun waktu 59 bulan, 
sehingga investasi tersebut dari sisi waktu dapat dinyatakan SANGAT LAYAK. 

 

5. Simpulan dan Rekomendasi 
5.1 Simpulan 

Investasi pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 
oleh PT. Wiraswasta Subur  Makmur  yang berlokasi di JL. Khatulistiwa KM 
3  No  111  RT 001  RW 001 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, 
berdasarkan kriteria kelayakan investasi memberikan nilai NPV, B-C Ratio, IRR 
dan PBP sebagai berikut: 

1. Nilai NPV sebesar Rp 12.736.005.693 
2. Nilai B-C Ratio sebesar 1,45 
3. Nilai IRR sebesar 23,22% 
4. Nilai PBP selama 4,89 Tahun (58 sampai dengan 59 bulan). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh parameter kelayakan 
investasi TUKS yang dikelola oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur ini dapat 
dikatakan SANGAT LAYAK secara ekonomi dan finansial untuk dilaksanakan. 

5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan  kesimpulan   tentang   kelayakan  investasi   TUKS  yang  

terintegrasi  dengan penjualan  pasir  yang  dikelola  oleh  PT.  Wiraswasta  
Subur  Makmur,  dapat  dikatakan  SANGAT LAYAK secara ekonomis dan 
finansial untuk dilaksanakan, maka dalam rangka mengoptimalkan kegiatan 
usaha tersebut, diperlukan: 

1. Memanfaatkan secara optimal fungsi TUKS yaitu untuk kegiatan bongkar 
muat selain bongkar muat pasir yang menjadi pendukung TUKS. 

2. Memaksimalkan penjualan pasir baik untuk pasir lokal maupun pasir antar 
pulau dari waktu ke waktu 
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