
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perencanaan pembangunan suatu proyek/bisnis, sebelumnya

perlu dilakukan suatu studi kelayakan, dimana studi ini akan memberikan

penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak layak untuk dilaksanakan.

Di dalam pengertiannya studi kelayakan merupakan penelitian yang

menyangkut beberapa aspek baik dari segi hukum, ekonomi sosial dan

budaya, pemasaran, teknis, manajemen dan juga keuangan dimana hasil dari

penelitian studi kelayakan ini akan digunakan untuk mengambil keputusan

apakah proyek tersebut layak untuk dijalankan atau tidak.

Studi kelayakan sangat dibutuhkan bagi beberapa kalangan khususnya

bagi para investor yang merupakan pemrakarsa pembangunan tersebut,bank

yang merupakan pemberi kredit apabila dibutuhkan, dan juga pemerintah yang

memegang hak perundang-undangan. Mengingat bahwa kondisi yang dihadapi

penuh dengan ketidakpastian, maka diperlukan adanya pertimbangan-

pertimbangan tertentu karena di dalam studi kelayakan terdapat berbagai

aspek yang harus dikaji,seperti aspek teknis, aspek pasar, aspek organisasi,

aspek analisa resiko dan SWOT serta aspek keuangan.

Salah satu pertimbangannya adalah lokasi yang dipilih sebagai lokasi

proyek. PT. Mantab Sejahtera Binapersada yang disebut “Perseroan”

merupakan perusahaan developer, berencana membangun pusat perbelanjaan

pasar modern dan pertokoan “Mutiara Karawaci” di Kelurahan Bencongan

 



Indah Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Lokasi proyek tersebut

dikelilingi daerah pemukiman penduduk atau perumahan, sehingga dapat

memanfaatkan tingginya mobilitas masyarakat dengan berbagai kegiatan

sehari-hari. Aksesbilitas menuju lokasi proyek ini pun mudah dicapai melalui

berbagai arah jalan umum, terutama dari Jalan Empu Tantular dan Jalan

Danau Limboto Bumi Karawaci. Jarak dari Supermall Lippo Karawaci kurang

lebih 1,4 Km. Sarana angkutan umum yang tersedia adalah angkutan kota.

Agar dapat merealisasikan pembangunan proyek tersebut, PT. Mantab

Sejahtera Binapersada telah mengajukan permohonan pinjaman kredit

investasi kepada pihak perbankan yang akan digunakan sebagai pendamping

dana perseroan yang telah tersedia saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan suatu kajian evaluasi

kelayakan usaha secara menyeluruh dari berbagai aspek yang selanjutnya

telah disusun dalam bentuk Laporan Studi Kelayakan. Kajian evaluasi ini

dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang manfaat dari proyek

yang sudah dijalankan ini dan prospek usahanya di masa yang akan datang,

baik oleh pihak perseroan sebagai pemrakarsa proyek, maupun pihak Bank

sebagai kreditor.

Oleh karena itu, sangat tertarik untuk membahas lebih jauh

permasalahan seputar kelayakan proyek ini. Sehingga, dilakukan penelitian

berjudul “Evaluasi atas Studi Kelayakan Keuangan Proyek Pasar Modern

Mutiara Karawaci, Tangerang.”

 



1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, perumusan masalah pada penerapan analisa

kelayakan proyek yang dilakukan oleh PT. Mantab Sejahtera Binapersada.

Berdasarkan acuan di atas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

“Bagaimana kelayakan aspek keuangan proyek Pasar Modern Mutiara

Karawaci, yang telah dijalankan oleh PT. Mantab Sejahtera Binapersada?”

1.3 Tujuan Penelitian

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek

perusahaan perseroan di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek yang

meliputi aspek pasar, teknis, pemasaran, dan organisasi. Akan tetapi, tetap

menggunakan pengukuran kelayakan melalui aspek keuangan, sehubungan

dengan keadaan perseroan yang mengajukan kredit investasi kepada PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Laporan ini disusun untuk menganalisa kelayakan dalam aspek

keuangan proyek Pasar Modern Mutiara Karawaci yang telah dijalankan oleh

PT.Mantab Sejahtera Binapersada.

 



1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1) bagi penulis

Penelitian ini akan menjadi sarana untuk mengaplikasikan dasar-dasar

teori akuntansi yang sudah diperoleh selama masa perkuliahan di

Universitas Pelita Harapan tentang studi kelayakan dalam sebuah

perusahaan, serta mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi penulis

untuk penerapan langsung ke dalam perusahaan.

2) bagi perusahaan

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan dan menjadi dasar

pertimbangan untuk mengevaluasi dan menilai apakah analisa kelayakan

proyek yang sudah diterapkan telah berfungsi secara baik.

3) bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

menjadikan proyek ini sebagai salah satu pertimbangan bagi seorang

investor dalam melakukan investasi.

4) bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi

tentang studi kelayakan serta memberikan masukan bagi yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

5) bagi UPH

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu wawasan dan pengetahuan

bagi mahasiswa lain mengenai studi kelayakan terutama di perusahaan

bidang properti.

 



1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang

memberikan gambaran umum tentang perusahaan dan permasalahan yang

dihadapi perusahaan berdasarkan data yang diperoleh. Permasalahan tersebut

akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang berkaitan yang telah diperoleh

penulis selama masa perkuliahan. Terdapat beberapa data yang digunakan

dalam penelitian ini, yaitu:

1) data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil studi

lapangan dengan cara meninjau langsung ke perusahaan yang diteliti,

terutama terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masalah yang

dibahas dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer,penulis

menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a) wawancara

Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa pihak internal

perusahaan yang berkaitan langsung dengan bagian finance, sesuai

dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis,yang

berisikan pertanyaan - pertanyaan berhubungan dengan penelitian ini

untuk dijawab oleh pihak internal perusahaan.

b) observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap analisa kelayakan

investasi yang diterapkan perusahaan agar dapat dibandingkan dengan

 



teori yang ada, terutama terhadap kegiatan yang berhubungan dengan

penelitian ini.

2) data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data

dengan membaca buku-buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang

berhubungan dengan penelitian yang dibahas penulis. Proses

pengumpulan informasi dapat dilakukan di perpustakaan ataupun di

tempat lain yang menyediakan informasi yang sedang dibutuhkan penulis.

1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini berjudul “Evaluasi atas Studi Kelayakan Keuangan Proyek

Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang”. Sistematika penulisan

skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dapat dijelaskan secara garis besar

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah dan manfaat studi bagi manajemen perusahaan

khususnya mengenai analisa kelayakan proyek, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini adalah tinjauan kepustakaan yang memuat uraian

pembahasan secara konseptual dan teoritis berdasarkan teori-teori

dan penelitian- penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan

 



dalam pembahasan skripsi yang berasal dari buku-buku dan internet

mengenai pengertian,tujuan dan fungsi, elemen-elemen, proses,

analisa kelayakan proyek pasar modern Mutiara Karawaci.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan gambaran mengenai PT. Mantab Sejahtera

Binapersada yang terdiri dari sejarah singkat pendirian perusahaan,

maksud dan tujuan pendirian perusahaan, struktur permodalan,

susunan kepengurusan, lokasi usaha dan kesesuaian lokasi usaha,

serta lingkup usaha perseroan berkaitan dengan perijinan dan

legalitas.

BAB IV: EVALUASI ATAS STUDI KELAYAKAN KEUANGAN

PROYEK PASAR MODERN MUTIARA KARAWACI

Bab ini memuat pembahasan mengenai aspek keuangan, yang

meliputi asumsi-asumsi yang digunakan seperti net present value,

present value payback period, internal rate of return, dan Modified

Internal Rate of Return yang kemudian diakhiri dengan hasil

kelayakan investasi proyek.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan atas analisa dan uraian-uraian

yang telah dibahas di bab sebelumnya. Hal ini meliputi kelayakan

atau tidaknya proyek pembangunan untuk tetap dilaksanakan. Tidak

lupa juga penulis untuk melengkapi bab ini dengan saran-saran yang

bisa dijadikan pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan

atas investasi bagi pihak yang membutuhkan.

 



 


