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STUDI KELAYAKAN PENATAAN KAWASAN WISATA 
STRATEGIS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

(Studi : Penataan Pantai Seger, Desa Kuta) 
 

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta perkembangan di bidang 
pariwisata timbul pula masalah–masalah yang perlu dipecahkan sesuai dengan tingkat urgensi, 
prioritas dan peranannya dalam pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu 
permasalahan yang dihadapi adalah apakah penataan kawasan wisata pada Pantai Seger Lombok 
Tengah layak dilaksanakan ditinjau dari aspek ekonomi? Adapun tujuan diadakannya studi adalah 
untuk mendapatkan suatu rekomendasi mengenai layak atau tidaknya dilakukan penataan kawasan 
Pantai Seger Lombok Tengah ditinjau dari aspek ekonomi (analisis finansial).  

Skripsi ini merupakan jenis penelitian non deskriptif/studi kasus. Survei dan pengambilan 
data, terdiri dari: harga tanah, luas lahan, mata pencaharian warga sekitar. Sedangkan data 
sekunder terdiri dari: data jumlah penduduk masyarakat Kuta, jumlah kunjungan wisata, PDRB 
Lombok Tengah, data administrasi desa. 

Penilaian kelayakan finansial dengan persyaratan dan tingkat bunga 10% menunjukkan 
bahwa investasi ini layak dengan nilai NPV = 77.052,525 juta, IRR = 2 %. Hal ini berarti 
pembangunan tidak layak. Ditinjau dari segi kelayakan ekonomi, diperoleh NPV = 77.052,525 
juta, IRR = 34 %. Hal ini berarti pembangunan layak. Apabila terjadi kenaikan operational & 
maintenance cost sebesar 10% diperoleh NPV = 84.757 juta, IRR = 34 %. Dan apabila terjadi 
penurunan pendapatan sebesar 10% diperoleh NPV = 67.974 juta, IRR = 21 %. Kedua kejadian ini 
tetap merekomendasikan bahwa investasi tersebuk layak. 

 

Latar Belakang 

Pariwisata sebagai sebuah sektor 
telah mengambil peran penting dalam 
pembangunan serta perekonomian. 
Kemajuan dan kesejahteraan yang makin  
tinggi  telah menjadikan pariwisata  sebagai 
bagian pokok dari kebutuhan atau gaya 
hidup manusia, dan menggerakan jutaan 
manusia untuk mengenal alam dan budaya 
ke belahan  atau kawasan-kawasan  dunia 
lainnya. Pergerakan jutaan manusia 
selanjutnya menggerakan mata rantai 
ekonomi yang saling kait mengkait menjadi 
industri jasa yang memberikan kontribusi 
penting bagi pembangunan dan  
perekonomian, serta peningkatan 
kesejahteraan ekonomi di tingkat 
masyarakat lokal. 

Prospek yang sangat strategis 
dalam sektor pariwisata tersebut tentu 
menjadi peluang yang sangat berarti bagi 
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai sebuah 

Kabupaten yang memiliki kekayaan alam 
dan budaya yang sangat besar dan beragam.  

Sejalan dengan perkembangan 
industri pariwisata yang semakin kompetitif 
dan tren pasar dunia yang semakin dinamis, 
maka pembangunan Kepariwisatan 
Kabupaten Lombok Tengah harus didorong 
pengembangannya secara lebih kuat dan 
diarahkan secara tepat untuk meningkatkan 
keunggulan banding dan keunggulan saing 
kepariwisataan Kabupaten Lombok Tengah 
dalam peta kepariwisataan lokal, regional, 
nasional, maupun Internasional. 

Dengan pesatnya pertumbuhan 
ekonomi, pembangunan serta perkembangan 
di bidang pariwisata timbul pula masalah–
masalah yang perlu dipecahkan sesuai 
dengan tingkat urgensi, prioritas dan 
peranannya dalam pembangunan di 
Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu 
permasalahan yang dihadapi adalah 
penataan kawasan obyek wisata dan daya 
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tarik wisata di sepanjang kawasan pantai 
wisata salah satunya  Pantai Seger . 

Adanya jalan bypass ruas jalan 
Gerung – BIL serta BIL – Kuta yang 
sebagian besar melewati daerah penyangga 
pariwisata kecamatan Pujut menyebabkan 
perkembangan wilayah ini menjadi sangat 
pesat. Namun kawasan tersebut saat ini 
belum tertangani secara optimal maka suatu 
pemikiran muncul bagaimana menjadikan 
kawasan tersebut berkembang menjadi kota 
pantai (water front city). Dari uraian di atas 
dan permasalahan pokok yang mendasari 
serta mengingat pentingnya efektifitas 
penggunaan dana maka dipandang perlu 
untuk mengkaji lebih detail permasalahan 
tersebut sebelum pengambilan keputusan 
oleh yang berwenang dengan melakukan 
analisis kelayakan investasi pada kawasan 
pantai yang direncanakan. 

Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang 
maka dapat dirumuskan permasalahan 
pokok yang mendasari perlunya dilakukan 
suatu analisis penataan kembali obyek 
wisata pada kawasan yang dimaksud yaitu 
apakah penataan kawasan wisata pada Pantai 
Seger Lombok Tengah layak dilaksanakan 
ditinjau dari aspek ekonomi ? 

Tinjauan Pustaka 

Pengertian Studi Kelayakan 

Studi kelayakan suatu proyek 
adalah penelitian tentang dapat tidaknya 
suatu proyek (biasanya merupakan proyek 
investasi) dilaksanakan dengan berhasil 
(Suad H – Suwarsono, 1994). Investasi 
harus mempunyai manfaat secara finansial, 
ekonomi nasional dan sosial. Manfaat 
finansial adalah manfaat ekonomis proyek 
tersebut bagi proyek itu sendiri yang berarti 
proyek tersebut cukup menguntungkan bila 
dibandingkan dengan resikonya. Manfaat 
ekonomi sosial adalah manfaat ekonomi 
proyek tersebut bagi Negara tempat proyek 
tersebut dilaksanakan, dimana hal ini 
menunjukkan manfaat proyek tersebut bagi 
ekonomi makro suatu Negara atau wilayah. 
Manfaat sosial adalah manfaat proyek 
tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. 

Penyusunan studi kelayakan proyek 
bertujuan untuk menghindari keterlanjutan 

penanaman modal yang teerlalu besar untuk 
kegiatan yang ternyata tidak 
menguntungkan. Walaupun studi kelayakan 
ini akan memerlukan biaya, tetapi biaya 
tersebut relative kecil dibandingkan dengan 
resiko kegagalan suatu proyek yang 
menyangkut investasi dalam jumlah yang 
cukup besar. 

Menurut Widhiarsana (2006), 
tentang analisa kelayakan investasi penataan 
tempat rekreasi di kawasan pantai Klotok 
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali 
menyatakan bahwa dari aspek pasar, tempat 
rekreasi yang diusulkan dianalisa 
berdasarkan tingkat kunjungan dengan 
mempertimbangkan di kawasan ini hanya 
ada satu obyek wisata. Penetapan harga 
sewa tempat usaha dan retribusi juga 
dipertimbangkan, yang diperhitungkan 
mendekati/minimal sama dengan obyek 
wisata sekitarnya dan memperhatikan 
potensi ekonomi masyarakat setempat. Dari 
aspek teknis ditinjau tentang fasilitas tempat 
rekreasi yang akan dibangun, penetapan 
lokasi proyek, analisa prasarana dasar dan 
utilitas, spesifikasi teknis dan rencana 
struktur organisasi pengelolaannya. Dari 
aspek finansial, diperhitungkan besarnya 
investasi, diterapkan prakiraan (asumsi) 
pendapatan dan pengeluaran, serta analisa 
kelayakan invetasi tersebut. 

Setelah dilakukan pengkajian, maka 
didapatkan penilaian kelayakan finansial 
menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak 
layak, ditinjau dari segi kelayakan ekonomi 
menunjukkan bahwa investasi tersebut 
layak. Apabila terjadi kenaikan dan 
penurunan operational & maintenance cost 
sebesar 10% maka investasi tersebut tetap 
merekomendasikan bahwa investasi tersebut 
layak.  

Menurut Khairi (2006), tentang 
studi kelayakan investasi ditinjau dari aspek 
pasar dan keuangan pada pembangunan 
perumahan Meninting Regency Batu Layar 
menyatakan bahwa dari aspek pasar dapat 
diketahui bahwa harga jual yang layak dari 
Perumahan Meninting Regency Batu Layar, 
sedangkan analisa keuangan dengan 
menggunakan tiga metode yaitu, NPV, 
BCR, IRR menyatakan bahwa investasi 
tersebut layak dan memenuhi permintaan 
pasar. 
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Pengertian Penataan Ruang 

Penataan ruang adalah proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 
dan pengendalian pemanfaatan orang. 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Lombok Tengah No. 7 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-
2031, kawasan peruntukan wisata adalah 
kawasan dengan luas tertentu yang dibangun 
atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
pariwisata. 

Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) kabupaten adalah rencana tata 
ruang untuk mewujudkan keterkaitan antar 
kegiatan yang memanfaatkan ruang dan 
kebijakan-kebijakan mengenai kawasan 
yang harus dilindungi, pengembangan 
kawasan budi daya, sistem pemukiman, 
sistem kegiatan pembangunan, jaringan 
prasarana, dan wilayah-wilayah yang 
diprioritaskan pembangunannya dalam 
kurun waktu rencana. 

Penataan Kawasan Pantai Strategis 

a. Tujuan utama dari penataan 
kawasaan pantai strategis sebagai 
berikut : 

 Konservasi lingkungan 
(environment conservation) dan 
kelestarian ekosistem pantai. 

 Pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pembangunan. 

 Penyediaan sarana dan prasarana 
kawasan. 

b. Prinsip-prinsip dan arahan penataan 
kawasan. 

Adapun prinsip-prinsip dan arahan yang 
perlu diikuti dalam penataan kawasan 
pantai strategis sebagai berikut : 
 Prinsip pembangunan dan penataan 

yang berkelanjutan (sustainable 
urban development). 

 Prinsip pengembangan pariwisata 
berkelanjutan (ecologically 
sustainable tourism development). 

 Prinsip peran serta masyarakat 
(community involment) dan 
pemberdayaan masyarakat 
(community empowerment). 

c. Penataan kawasan pantai strategis. 
Penataan kawasan pantai strategis 
Kabupaten Lombok Tengah 

merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Rencana Detail 
Tata Ruang (RTDR) Kabupaten 
Lombok Tengah. Rencana penataan 
kawasan ini ditunjukkan untuk 
melengkapi dan memenuhi prinsip-
prinsip pembangunan yang 
ditetapkan untuk pengembangan. 

Landasan Teori 

Perhitungan Pembiayaan Investasi 

Menurut Suad H dan Suwarsono 
(1994), perhitungan pembiayaan investasi 
yang ditanamkan dalam 
penataan/pembangunan suatu kawasan dapat 
dipergunakan prinsip-prinsip perhitungan 
akuntasi. Dalam penataan tempat rekreasi 
pada kawasan ini, dana investasi (initial 
cost) yang dikeluarkan oleh investor 
biasanya meliputi : 
 Biaya untuk pembebasan lahan. 
 Biaya pembersihan dan penataan 

(land clearing). 
 Biaya untuk pembangunan fasilitas 

akomodasi, fasilitas umum dan 
penunjang lainnya. 

 Biaya operasi dan over head. 
 Jasa professional. 
 Biaya perijinan dan pajak. 

Metode Penilaian Investasi 

Untuk melakukan analisis ekonomi 
teknik suatu investasi biasanya dipakai 
beberapa metode penilaian. Menurut 
Kodoatie, (2005) bahwa metode-metode 
tersebut adalah : 

a. Metode Internal Rate of Return 
(IRR) 
Metode ini menghitung tingkat 
bunga yang menyamakan nilai 
sekarang investasi dengan nilai 
sekarang penerimaan kas bersih di 
masa mendatang. Persamaan yang 
digunakan : 

 
dengan :  

(C)t = Aliran kas masuk pada tahun ke-t 
(Cf) = Aliran kas keluar (umumnya biaya 
pertama) 
i = Arus pengembalian (diskonto) 
n = Tahun 
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b. Metode Net Present Value (NPV) 
Metode ini menghitung selisih 
antara nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan-
penerimaan kas bersih (operational 
maupun terminal cash flow) di 
masa mendatang. Persamaan yang 
dipakai : 

 

dengan :  

NPV = nilai sekarang neto 
(C)t  = aliran kas masuk paa tahun ke-1 
(Co)t  = aliran kas keluar tahun ke-4 
n = umur unit usaha hasil investasi 
i = arus pengembalian (rate of 
return) 
t = waktu 

dengan :  

Cf = biaya pertama 
A = aliran kas (neto) per tahun 

Bunga 

Menurut Gerald dan Fabrycky 
(2001), bunga adalah jumlah sewa yang 
dikenakan oleh institusi keuangan atas 
pemakaian uang. Konsep bunga dapat 
diperluas ke aset-aset modal, yang 
meminjam dari pemiliknya membayar 
melalui pendapatan yang dihasilkan. 
Perolehan ekonomis yang didapat dari 
pemakaian uang yang membuat uang 
memiliki nilai waktu. Karena proyek-proyek 
teknik memerlukan modal uang, sangatlah 
penting bahwa nilai waktu dari uang 
digunakan dengan benar seperti yang 
dicerminkan dalam evaluasi proyek-proyek 
tersebut. 

Nilai Sekarang 

Nilai sekarang artinya menghitung 
besarnya uang pada permulaan periode atas 
dasar tingkat bunga tertentu dari suatu 
jumlah yang akan diterima beberapa waktu 
kemudian. Dengan demikian besarnya nilai 
sekarang adalah lebih kecil dari nilai yang 
akan diterima pada periode mendatang. 

 
 

Nilai Finansial 

Menurut Rochmandi (1996), 
pengertian analisa finansial adalah analisis 
cashflow cost dan benefit yang didasarkan 
pada harga finansial (market price). Analisa 
finansial bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan pegembalian dana dari proyek 
yang bersangkutan (amortizes loan). Hal 
tersebut bermnfaat bagi investor untuk 
pertimbangan peminjaman dana bila proyek 
tersebut dibiayai oleh investor swasta. 
Komponen-komponen biaya yang 
dikeluarkan harus diperhitungkan terhadap 
pajak, angsuran pinjaman, dan lain-lain. Bila 
proyek dibiayai oleh pemerintah, analisa 
finansial dapat digunakan untuk menghitung 
tingkat pengembalian biaya proyek yang 
berasal dari penerima manfaat setelah 
berfungsinya proyek (cost recovery). 

Suku bunga (rate of interest) 
adalah perbandingan antara besarnya bunga 
dengan uang yang dipinjam untuk jangka 
waktu yang sama, misalnya selama satu 
tahun. Sedangkan bunga (interest) adalah 
uang yang harus dibayarkan oleh yang 
meminjam kepada meminjamkan untuk 
pemakaian uang pinjaman. 

 
 Present Value 

 atau  

 Annuities 
Annuities dipakai untuk mnghitung 
berapa uang pada akhir tahun ke-n bila 
setiap akhir tahun diinvestasikan 
sejumlah uang dengan nilai yang sama. 

 
Atau jika kita mau menghitung present 
value 

 
Begitu pula sebaliknya, jika diketahui 
present value atau future value kita 
dapat menghitung annuities yang 
ekivalen. 

 atau 

 

a. Harga Finansial 
Harga finansial adalah harga yang 
dikeluarkan oleh pelaku ekonomi yang 
ditinjau. Harga finansial disebut juga 
harga berlaku (current price). 
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b. Cost (Biaya) 
Yang dimaksud dengan biaya atau cost 
adalah semua barang atau jasa yang 
mengurangi pendapatan bersih pihak-
pihak yang terkait (project participant). 
Macam-macam cost dalam ekonomi 
proyek : 
 Biaya investasi (invesment cost); 

biaya atau modal yang diperlukan 
untuk pelaksanaan proyek. 

 Biaya tetap (fixed cost); biaya yang 
langsung berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan. 

 Biaya tambahan (increment cost); 
biaya yang diakibatkan oleh 
kenaikan outpit suatu produk, 
disebut juga marginal cost. 

 Biaya hilang (sunk cost); biaya 
yang dikeluarkan pada waktu yang 
lalu sebelum kepastian pelaksanaan 
proyek. 

 Biaya kesempatan (opportunity 
cost); biaya yang diakibatkan oleh 
penggunaan sumber daya karena 
keterbatasan kesempatan. 
 
 

c. Benefit (manfaat) 
Benefit atau manfaat adalah 
peningkatan penerimaan barang 
ataupun jasa yang meningkatkan bersih 
pihak-pihak terkait. Adapun benefit 
terdiri atas dua macam, yaitu : 
 Direct Benefit atau mafaat 

langsung, yaitu manfaat yang 
langung diperoleh sesuai dengan 
tujuan investasi. 

 Indirect Benefit atau manfaat tidak 
langsung, yaitu manfaat yang 
merupakan dampak dari adanya 
suatu proyek investasi. 

Benefit juga dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut :  
 Tangible Benefit atau yang dapat 

dinilai dengan uang. 
 Intangible benefit atau yang sulit 

dinilai dengan uang. 
d. Penilaian Investasi dalam Ekonomi 

Proyek 
Tujuan utama melakukan evaluasi 
investasi pada suatu proyek adalah 
untuk mengetahui hal-hal sebagai 
berikut : 
 Apakah proyek dapat 

mengembalikan modal pinjaman. 

 Apakah proyek dapat memberikan 
manfaat/benefit yang diharapkan. 

 Analisa tersebut berkisar pada 
hubungan antara dana pinjaman, 
waktu dan bunga. 

Analisa Ekonomi 

Suad H – Suwarsono (1994) 
mengatakan analisa ekonomi (economic 
analysis) suatu proyek tidak hanya 
memperhatikan manfaat yang dinikmati dan 
pengorbanan yang ditanggung oleh pemilik 
proyek, tetapi oleh semua pihak dalam 
perekonomian. Sedangkan analisa yang 
hanya membatasi manfaat dan pengorbanan 
dari sudut pandang pemilik proyek disebut 
sebagai analisa keuangan atau analisa 
finansial (financial analysis).  

Manfaat yang diterima oleh 
masyarakat sekitar kawasan pentaan, 
hendaknya diusahakan dinyatakan dalam  
suatu ukuran yang jelas. Ini berarti bahwa 
dalam analisa ekonomi terdapat statement 
(laporan) biaya dan manfaat secara jelas, dan 
laporan ini setelah dilakukan penyesuaian 
biaya dan manfaat seperti yang dibahas 
terdahulu, diterapkan kriteria investasi yang 
lazim berlaku. 

Analisa Kepekaan atau Sensitivitas 

Studi kelayakan proyek dibuat 
berdasarkan sejumlah asumsi. Hal ini 
disebabkan karena banyak faktor mengenai 
situasi dan kondisi di masa depan. Asumsi 
yang dipakai dipilih alternatif-alternatif yang 
dianggap paling baik menurut data dan 
prakiraan masa itu.  

Menurut M. Giatman (2006), 
analisis sensitivitas bermaksud mengkaji 
sejauh mana dampak parameter-parameter 
investasi yang telah ditetapkan sebelumnya 
boleh berubah karena adanya faktor situasi 
dan kondisi selama umur investasi, sehingga 
perubahan tersebut hasilnya akan 
berpengaruh secara signifikan pada 
keputusan yang telah diambil.  

Dalam rangka mengkaji kelayakan 
aspek finasial-ekonomi, untuk suatu usulan 
proyek (investasi) lazimnya dilakukan 
analisa sensitivitas proyeksi aliran kas dalam 
siklus investasi).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap Perecanaan Dan Pelaksanaan 
Proyek 

1. Syarat-syarat perencanaan 
Perencanaan yang baik memenuhi 

persyaratan : didasari dengan tujuan 
pembangunan, konsisten dan realistis, 
pengawasan yang kontinu, mencakup aspek 
fisik dan pembiayaan, memahami berbagai 
ciri hubungan antar variabel ekonomi dan 
mempunyai koordinasi yang baik. Tujuan 
pembangunan biasanya mencakup hal-hal 
pokok seperti meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, meningkatkan pemerataan 
pendapatan masyarakat, meningkatkan 
kesempatan kerja dan meningkatkan 
pemerataan pembangunan antar daerah. 

Kebijksanaan pengeluaran anggaran 
yang disesuaikan dengan penerimaannya 
merupakan usaha untuk melakukan 
perencanaan yang lebih realistis, 
perencanaan berarti pula membuat suatu 
proyeksi yang merupakan hasil dari 
koordinasi beberapa variabel yang berkaitan 
walaupun masing-masing mempunyai ciri-
ciri berlainan. Beberapa macam hubungan 
antar variabel ini antara lain : hubungan 
kausal, hubungan fungsional, hubungan 
karena kelakuan manusia, hubungan 
akunting dan hubungan teknis. Diperlukan 
juga suatu koordinasi untuk menghindari 
incosistence antar kebijaksanaan, antar 
perencanaan, dan pelaksanaan seperti yang 
menyangkut jenis proyek, besarnya proyek, 
waktu penyelesaian proyek dan lokasi 
proyek. 

Untuk mengikutsertakan sektor 
swasta melakukan investasi didalam 
pembangunan diperlukan kebijakan 
pemerintah yang cukup cermat.. Adapun 
kebijaksanaan berupa seperangkat peratutan 
dan perangsang yang dimaksud antara lain 
kebijakan mengenai perpajakan, subsidi, 
kebijakan harga dan upah dan sebagainya. 

2. Dana pembangunan investasi 
Untuk mencapai pertumbuhan 

pendapatan tertentu dibutuhkan sejumlah 
investasi tertentu pula. Masalahnya adalah 
apakah dana bersumber dari dalam negeri 
tersebut cukup untuk mencapai pertumbuhan 
pendapatan yang diinginkan. Apabila 
pengumpulan dana dari masyarakat dan 
pemerintah tidak mencukupi untuk 
mencapai pertumbuhan pendapatan yang 
diinginkan maka persoalan tersebut 

dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu 
menerima kenyataan bahwa pertumbuhan 
yang diinginkan tidak akan tercapai, atau 
mencari tambahan dana dari sumber lain jika 
masih menginginkan pertumbuhan 
pendapatan seperti yang direncanakan. 

Apabila dipilih alternatif yang 
terakhir maka yang perlu dijawab adalah 
bagaimana menutup kekurangan dana yang 
diperlukan. Terkait hal ini, ada dua alternatif 
: mengusahakan dana dari dalam negeri atau 
meminjam dari luar negeri. Apabila 
menerima pinjaman luar negeri sebagai 
alternatif maka pembiayaan pembangunan 
seluruhnya berassal dari tiga sumber, yaitu 
masyarakat, pemerintah dan pinjaman luar 
negeri. pinjaman luar negeri diperlukan 
untuk menutupi kekurangan pembiayaan 
pembangunan yang diperlukan untuk 
mencapai sasaran tertentu, dan menunjang 
neraca pembiayaan pembayaran atau 
menutup defisit yang terjadi pada neraca 
pembayaran. Pinjaman luar negeri akan 
bermanfaat bila benar-benar dipergunakan 
untuk peningkatan investasi yang dapat 
menghasilkan pendapatan yang lebih besar. 

Pinjaman/bantuan luar negeri dapat 
dikategorikan dalam dua golongan yaitu 
hibah dan pinjaman. Hibah (grant) 
merupakan pinjaman luar negeri dimana 
negara penerima (Indonesia) tidak 
membayar kembali baik pokok maupun 
bunganya. Pinjaman dapat digolongkan 
menjadi pinjaman lunak, yaitu pinjaman luar 
negeri dengan bunga relatif rendah 
maksimal 5% dengan grace period sekitar 10 
tahun dan pembayaran kembali selama 
minimal 25 tahun. Pinjaman setengah lunak, 
yaitu pinjaman berbentuk pinjaman 
campuran dan kredit eksport. Pinjaman 
campuran ini dapat berupa pinjaman hibah 
dengan kredit eksport atau campuran 
pinjaman lunak dengan kredit eksport. 
Persyaratan pinjaman bervariasi jangka 
waktu pengembalian antara 10-12 tahun 
dengan grace period 3-4 tahun dan bunga 
sekitar 10 %. Pinjaman komersial, yaitu 
pinjaman jangka pendek kurang dari 5 tahun 
dengan grace period  sekitar 6 bulan, dimana 
bunga biasanya diperhitungkan sesuai 
dengan tingkat bunga pasar yang berlaku 
atau tingkat bunga yang diberikan kepada 
peminjam utama terbesar (Japan Long Term 
Prime Rate) atau bisa juga diperhitungkan 
sekian persen di atas LIBOR (London Inter-
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Bank Official Rate), misalnya apabila bunga 
diperhitungkan sebesar 1% di atas LIBOR 
sebesar 8% maka bunga pinjaman menjadi 
9% 

3. Tahap perencanaan dan 
pelaksanaan proyek 

Berdasarkan pemikiran bahwa 
pembangunan memerlukan dana yang sangat 
besar sedangkan sumber daya dan sumber 
dana sangat terbatas, maka sangat 
diperlukan penelitian agar investasi atau 
penggunaan dana yang minimal dapat 
mencapai sasaran yang sebaik-sebaiknya. 
Dalam perencanaan proyek harus 
dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
mengidentifikasikan proyek-proyek yang 
dapat menggunakan sumber-sumber di luar 
anggaran negara seperti sumber dari 
perbankan, modal asing, dan sebagainya. 
Apabila hal ini menyangkut perusahaan 
daerah maka perlu dikaji apakah dapat 
dibiayai dari tabungan perusahaan itu 
sendiri. Juga harus dipertimbangkan secara 
matang pola-pola investasi yang mungkin 
dapat mempengaruhi keseimbangan 
ekonomi, penentuan cara produksi, 
penggunaan kapasitas yang ada secara 
efisien, penghematan biaya serta 
memperhatikan proyek-proyek dan kegiatan 
yang mempunyai prioritas rendah. 

Metode analisa proyek 

Pemerintah ataupun perseorangan/ 
badan swasta dalam melakukan investasi 
tentu mengharapkan proyek yang dibangun 
akan menguntungkan. Untuk itu diperlukan 
penilaian yang cermat dari beberapa aspek 
disamping penilaian khusus apakah dari 
aspek finansial proyek ini menguntungkan. 
Beberapa metode yang dikenal untuk 
menganalisis suatu proyek antara lain : 
analisis Net Present Value (NPV), Internal 
Rate Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio 
(BCR). Ketiga analisis proyek ini 
menggunakan pendekatan nilai uang periode 
awal yaitu periode dimulainya proyek. 
Jelasnya, semua arus uang baik yang 
merupakan pengeluaran maupun pendapatan 
diukur dengan nilai uang pada waktu proyek 
dimulai. Ketiga metode di atas hanya 
merupakan salah satu ukuran apakah proyek 
dapat ditolak atau diterima. Dalam hal 
pemilihan proyek tidak dapat diukur hanya 
dari manfaat dan biayanya secara ekonomis 
saja, tetapi harus memasukkan faktor-faktor 

lain yang dapat memberikan kesejahteraan 
menyeluruh. Hal ini dikarenakan tujuan dari 
pemilihan proyek adalah memaksimalkan 
kemakmuran keseluruhan dan bukan 
memaksimalkan keuntungan proyek. 

Lingkup pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan dalam 
penataan ini ditabelkan sebagai berikut : 
Tabel Jenis/macam pekerjaan penataan 
kawasan Pantai Seger 

No Uraian Luas 
areal 

1 Pengadaan tanah 9 Ha 

2 Penataan lahan/lapangan 
terbuka 

40.000 
m2 

3 Bangunan umum dan 
sarana perdagangan 

17.500 
m2 

Sumber : Hasil analisa penulis,dari data 
administrasi Kec. Pujut, 2014 

Pekerjaan perencanaan penataan 
tempat rekreasi ini terdiri dari : 

1. Penggalian dan penimbunan tanah 
(perbaikan kontur). 

2. Pembuatan badan jalan lingkungan 
dan tempat parkir. 

3. Pembuatan bangunan sarana 
perdagangan dan perlengkapannya. 

4. Pembuatan saluran drainase berupa 
saluran terbuka seperti gorong-
gorong. 

5. Elemen-elemen penanda kawasan, 
pintu masuk dan pintu keluar seperti 
taman pelindung/hias, ruang 
penerima, dan pembuatan portal. 

Prakiraan biaya konstruksi 

Rencana anggaran biaya (RAB) 
pembangunan dan tiap-tiap bagian 
perencanaan diklasifikasikan seperti di 
bawah ini : 

1. RAB lapangan terbuka meliputi 
pekerjaan sarana dan prasarana 
lingkungan tempat rekreasi. 

2. RAB biaya konstruksi 
bangunan/sarana perdagangan. 

3. RAB bangunan pelengkap dan 
instalasi/jaringan air bersih, listrik 
dan telepon. 



8 
 

Dalam penyusunan RAB 
dipergunakan dasar perhitungan (asumsi-
asumsi) sebagai berikut : 

• Harga satuan m2 dari masing-masing 
jenis/macam bangunan dipergunakan 
harga satuan sebesar Rp. 
1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 (tiga 
juta rupiah),  tidak termasuk biaya 
instalasi dan pengadaan fasilitas air 
bersih, listrik, dan telepon. 

• Harga penyediaan air bersih, listrik, 
dan telepon tersebut juga tidak 
termasuk pembuatan jaringan 
instalasinya karena hal ini 
membutuhkan spesifikasi khusus baik 
material maupun desain yang 
diterapkan pada kawasan tempat 
rekreasi. 

Penyusunan anggaran biaya 
tersebut didasarkan pada perhitungan makro, 
dimana perhitungan-perhitungan 
berdasarkan pada asumsi dari tiap satuan 
yang dipakai (m, m2, m3).  

Tabel Kebutuhan dana pembangunan 
tempat rekreasi di Pantai Seger Lombok 

Tengah 
No Uraian Luas areal 

I Dana investasi 

 1. Tanah 9 Ha @ Rp. 
200.000/m2 

Rp. 18.000.000.000,00 

2. Penataan Lahan : 40.000 m2 Rp. 20.000.000.000,00 

3. Bangunan 17.500 m2 Rp. 26.250.000.000,00 

4. Sarana dan prasarana 
bangunan serta instalasi 

Rp. 1.000.000.000,00 

5. Biaya lain-lain  

a. Notaris :1 % harga tanah Rp. 180.000.000,00 

b. Konsultan : 10 % dari 
nilai bangunan 

Rp. 2.625.000.000,00 

c. Jasa konstruksi : 10 % 
nilai lahan dan 
bangunan 

Rp. 4.625.000.000,00 

Jumlah dana I (1+2+3+4+5) Rp. 72.680.000.000,00 

II Biaya operasional/modal 
kerja (5%) 

Rp. 3.634.000.000,00 

Jumlah I+II Rp. 76.314.000.000,00 

Dana tak terduga Rp. 686.000.000,00 

Total kebutuhan dana Rp. 77.000.000.000,00 

Terbilang : tujuh puluh tujuh milyar rupiah 

Sumber : hasil analisa penulis,2015 

Biaya/Dana Investasi 

Kebutuhan dana 

Kebutuhan dana untuk 
mengoperasikan tempat rekreasi ini adalah 
dana  investasi proyek meliputi : penataan 
lahan, bangunan sarana perdagangan, 
peralatan dan perlengkapan serta modal 
kerja untuk operasional. Dana investasi ini 
terdiri dari : pengadaan tanah, pembangunan 
fisik serta biaya bangunan, instalasi M/E, 
penataan lahan dan pertamanan/land scaping 
serta administrasi (notaris, perijinan dan 
lain-lain). Perkiraan total kebutuhan dana 
Rp. 77.000.000.000,00. 

Sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran 

1. Prakiraan pendapatan 
Prakiraan pendapatan/revenue 

berasal dari retribusi/bea masuk dan parkir, 
penyewaan bangunan sarana perdagangan, 
souvenir shop serta pasar umum. Sebagai 
pendekatan, untuk menghitung besarnya 
pendapatan per tahun diamana saat itu 
tempat rekreasi direncanakan akan mulai 
beroperasi maka asumsi besar harga 
sewa/jual sebanyak  76 ruang adalah : 

= 76 x 365 x Rp. 100.000,00 = Rp. 
2.774.000.000,00 

Prakiraan pendapatan dari retribusi/bea 
masuk serta parkir diperhitungkan 10% dari 
pendapatan sewa ruang yaitu : 

= 0,10 x Rp. 6.935.000.000,00 = 
Rp. 277.400.000,00 

 Dengan demikian maka prakiraan 
pendapatan dari tempat rekreasi rencana 
adalah :  

= Rp. 2.774.000.000,00 + Rp. 
277.400.000,00 = Rp. 3.051.400.000,00 
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2. Prakiraan pengeluaran 
Pengeluaran/expenses tempat 

rekreasi dapat berupa biaya operasional dan 
pemeliharaan, uniform serta 
promosi/marketing. Secara umum 
pengeluaran/ expenses dapat diklasifikasikan 
kedalam biaya tetap dan variabel (fix and 
variabel cost). Dalam hal ini prakiraan 
pengeluaran diasumsikan 25% dari 
prakiraan pendapatan yaitu :  

= 0,25 x Rp. 3.051.400.000,00 = 
Rp. 762.820.000,00 

Analisa Kelayakan Investasi 

  Analisa kelayakan investasi atau 
project valuation perlu dilakukan untuk 
menilai apakah proyek ini bila ditinjau dari 
analisa finansial layak atau tidak, apakah 
dana yang akan diinvestasikan dalam proyek 
ini dapat dikembalikan dalam waktu 
tertentu, dan apakah tingkat bunga yang 
ditargetkan dapat dicapai. Analisa kelayakan 
investasi ini akan dilakukan dalam dua 
analisa yakni analisa kelayakan finansial dan 
analisa kelayakan ekonomi.  

 

Analisa kelayakan finansial 

Perhitungan BCR, NPV dan IRR 
dilakukan dengan menggunakan asumsi-
asumsi sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan konstruksi dimulai pada 
tahun 2015 (tahun ke 1). 

2. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi 
selama tiga tahun. 

3. Tempat rekreasi mulai beroperasi 
pada awal tahun ke-4 (tahun 2019). 

4. Total biaya investasi Rp. 
77.000.000.000,00 

5. Biaya operasi dan pemeliharaan 
tempat rekreasi sebesar = Rp. 
762.820.000,00/tahun dengan 
eskalasi 10% per tahun.  

6. Pendapatan pada tahun awal 
beroperasi (tahun ke-4) sebesar = Rp. 
3.051.400.000,00/tahun 

7. Pendapatan dan retribusi tiket 
Diasumsikan bahwa tempat rekreasi 
pantai Seger Kuta dibuka untuk 
umum mulai tahun 2017, meskipun 
direncanakan beroperasi secara penuh 
mulai tahun 2019. Hal ini disebabkan 
pembangunan sejak 2015-2017 

diperkirakan sudah memasuki ± 75-
80% tahap pembangunan, sehingga 
diperkirakan kawasan penataan 
tersebut dapat dibuka untuk umum. 
Hal ini akan mendatangkan 
pemasukan bagi kawasan penataan 
dan masyarakat sekitarnya. Oleh 
karena itu, perhitungan selanjutnya 
untuk retribusi tiket dihitung mulai 
tahun 2017. 

8. Pinjaman mulai pada awal tahun ke-1 
. 

Tabel  Asumsi penggunaan dana selama 
masa konstruksi  

Tahun Uraian Jumlah (Rp) 

I Pembebasan 
tanah 

18.000.000.000,00 

II Pembangunan 
tahap I  

20.000.000.000,00 

III Pembangunan 
tahap II 

15.000.000.000,00 

IV Pembangunan 
tahap III 

14.000.000.000,00 

TOTAL 77.000.000.000,00 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

9. Jangka waktu pinjaman selama 25  
tahun. 

10. Jangka waktu pengembalian bunga 
selama 10 tahun. 

11. Bila hasil perhitungan menunjukkan 
NPV negatif, maka investasi tersebut 
dikatakan tidak layak secara 
finansial.  
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Tabel  Asumsi : analisa kelayakan investasi 
(analisa finansial) penataan tempat rekreasi 

pada kawasan Pantai Seger Kuta 
Development cost (Rp) 250.000.000.000,00 

Loan 100% 

Rate 10% 

Term years 25 

Equity 0.00 

Equity rate 0.00 

Mortgage constant (A/P, 
15%, 10) 

0,1623 

Income escalation, per 3 
tahun 

25% 

Operation and maintenance 
escalation, per tahun 

10% 

Operation and maintenance 
cost 

3.051.400.000,00  

First year operation income 762.820.000,00 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

 
Tabel  Analisa kelayakan investasi – analisa 

finansial 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisa kelayakan ekonomi 
Tabel  Analisa kelayakan investasi – analisa 

ekonomi 
Summary 

Uraian  Nilai  Keterangan  

Angsuran  Rp = 12.527,900 Juta 

MARR = 10% MARR 

NPV (Rp) = 
77.052,525 

positif, layak secara 
ekonomi 

IRR =  34% Lebih besar dari MARR 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

Analisa Sensitifitas atau Kepekaan 

Analisa kelayakan ekonomi yang 
memberikan rekomendasi tentang layaknya 
proyek tersebut untuk dilaksanakan, perlu 
mendapat aalisa sensitivitas. Diasumsikan 
unsur-unsur yang perlu mendapat analisa 
sensitivitas adalah unsur operation & 
maintenance cost dan unsur sales income. 
Dari unsur-unsur ini disusun aliran kasnya 
untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 
terhadap pengambilan suatu keputusan. 

 
Tabel  Analisa kelayakan investasi – analisa 

ekonomi 
Analisa sensitivitas, unsur O and M cost naik 

10% - summary 
Summary 

Uraian  Nilai  Keterangan  

Angsuran Rp = 12.527,900 Juta 

MARR = 10% MARR 

NPV (Rp) = 84.757 Positif, layak secara ekonomi 

IRR = 
34 % 

Lebih besar dari MARR, 
layak secara ekonomi 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 

Uraian  Nilai  Keterangan  

Angsuran  Rp = 12.527,000  Juta 

MARR = 10% MARR 

NPV (Rp) = 77,052,525.25 
Positif, layak 
finansial 

IRR 
2 % 

Lebih kecil dari 
MARR, tidak layak 
finansial 
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Tabel  Analisa kelayakan investasi – analisa ekonomi 
Analisa sensitivitas, unsur sales income turun 10% - 

summary 
Summary 

Uraian  Nilai  Keterangan  

Angsuran Rp = 12.527,900 Juta 

MARR = 10% MARR 

NPV (Rp) = 67.974 Positif, layak secara 
ekonomi 

IRR = 
21 % 

Lebih besar dari 
MARR, layak secara 
ekonomi 

Sumber : Hasil analisa penulis, 2015 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Dari studi kasus yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Aspek Pasar 

• Ditinjau dari daerah sempadan 
pantai, kawasan obyek wisata 
Pantai Seger  Kuta memenuhi 
persyaratan dan pembangunan 
tempat rekreasi yang 
direncanakan dapat dimanfaatkan 
untuk kepentingan umum 
sehingga dipilih lahan/tempat 
yang menyediakan tempat parkir, 
stop over, bangunan umum dan 
sarana perdagangan. 

• Kunjungan wisatawan ke obyek 
wisata Kuta mengalami 
peningkatan dari 227.001 jiwa 
pada tahun 2008 meningkat 
sampai dengan 1.860.135 jiwa 
pada tahun 2039. Peningkatan ini 
menunjukkan ada peluang pasar 
untuk investasi pembangunan 
fasilitas dan penunjang pariwisata 
di kawasan ini. 

• Dengan rekomendasi tempat 
rekreasi yang dibangun di 
kawasan ini, maka biaya sewa 
sarana prasarana, biaya retribusi 
masuk dan parkir 
dipertimbangkan agar tidak 

terlalu mahal dan juga tidak 
terlalu murah. Untuk menjamin 
bahwa harga yang ditawarkan 
tersebut dapat laku, perlu 
ditetapkan fasilitas yang lebih 
baik dari segi jumlah maupun 
kualitasnya. 

2. Aspek Teknis 
• Dari segi lokasi, zone 

peruntukkan kawasan ini memang 
untuk kawasan pariwisata yang 
mempunyai kelebihan dan 
dipandang sama dengan daerah 
pesisir lainnya di Lombok yang 
mengandalkan pantai dan menjadi 
salah satu obyek wisata yang 
menarik di Kabupaten Lombok 
Tengah. 

• Fasilitas yang ddiusulkan akan 
dibangun dapat dikelompokkan 
menjadi empat macam yaitu : 
penataan lahan/lapangan terbuka 
(open space), pengadaan 
bangunan/fasilitas umum, sarana 
tempat usaha (perdagangan) dan 
fasilitas penunjang. 

3.  Analisa Kelayakan Investasi 
• Kebutuhan dana untuk 

pembangunan tempat rekreasi ini 
(investasi proyek) meliputi 
penataan lahan, bangunan/fasilitas 
umum, sarana perdagangan dan 
fasilitas penunjang. Sumber 
pendapatan/revenue berasal dari 
retribusi penyewaan bangunan 
sarana perdagangan dan pasar 
umum, sedangkan 
pengeluaran/expenses dapat 
berupa biaya operasional dan 
pemeliharaan serta 
promosi/marketing. 

• Tingkat bunga yang diisyaratkan 
(MARR) adalah 10%. Ditinjau 
dari segi kelayakan finansial, 
dengan menggunakan perhitungan 
harga sewa ruang/lahan Rp. 
100.000 per hari maka diperoleh 
hasil NPV = Rp. 77.052,525 juta, 
IRR = 2 %. Hal ini berarti 
pembangunan ini tidak layak. 

• Ditinjau dari segi kelayakan 
ekonomi, diperoleh hasil NPV = - 
Rp. 77.052,525 juta, IRR = 34% . 
Hal ini berarti pembagunan layak. 
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• Analisa sensitivitas terhadap 
kelayakan ekonomi, dilakukan 
dengan asumsi operational and 
maintenance cost naik menjadi 
10%, diperoleh NPV = Rp. 
84.757 juta, IRR = 34% . Asumsi 
sales income diturunkan sebesar 
10% diperoleh NPV = Rp. 67.974 
juta, IRR = 21 %. Kedua hasil 
perubahan asumsi ini tetap 
merekomendasikan bahwa 
investasi tersebut layak. 

 
Saran 

Beberapa hal yang perlu disarankan 
untuk investasi di kawasan ini adalah  
1. Penggunaan lahan untuk pembangunan 
tempat rekreasi terdiri dari tempat parkir, 
stop over, sarana perdagangan dan bangunan 
fasilitas umum lainnya hendaknya tepat 
guna dan efektif. 
2. Mengingat pentingnya efektifitas 
penggunaan dana disarankan agar mengkaji 
hal ini lebih lanjut, ditinjau dari berbagai 
aspek agar memperoleh analisa kelayakan 
yang lebih baik. 
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