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ABSTRAK

ANALISIS SENSITIVITAS KELAYAKAN PROYEK KERETA CEPAT

OLEH

FITA EFRIANA

High Speed Rail (HSR) saat ini dianggap sebagai salah satu terobosan teknologi

paling signifikan dalam transportasi penumpang. Dibandingkan dengan kereta konvensional,

kereta kecepatan tinggi akan mempersingkat perjalanan waktu. HSR Jakarta-Bandung adalah

model eksploitasi eksklusif yang membutuhkan jalur baru untuk mengoperasikan kereta

kecepatan tinggi. Karenanya, diperlukan analisis finansial untuk mendukung pengembangan

rel kecepatan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan proyek rel kecepatan tinggi

berdasarkan analisis finansial. Parameter yang digunakan untuk menganalisis kelayakan

finansial adalah NPV, BCR, IRR, PP dan Break Even Traffic Volume. Analisis ini juga

mencakup analisis sensitivitas dengan berbagai tingkat diskonto, pendapatan tahunan, dan

nilai biaya investasi. Asumsi yang berlaku untuk analisis tersebut adalah 75% dari tingkat

okupansi , tingkat diskonto 2% dan 3,46%.

Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa proyek tidak memenuhi

persyaratan finansial. Hal ini ditunjukkan oleh nilai NPV negatif, nilai IRR 0,27-2,28 lebih

kecil dari tingkat diskonto dan nilai PP jauh lebih lama dari periode konsesi 50 tahun. Hasil



Break Even Traffic Volume menunjukkan bahwa kisaran jumlah permintaan total untuk

mencapai NPV = 0 adalah antara 11,27 juta hingga 11,58 juta. Angka tersebut jauh lebih

besar dari jumlah penumpang kereta Argo Parahiyangan pada tahun 2018 yaitu 4,38 juta /

tahun.

Meskipun berdasarkan analisis kelayakan finansial, proyek kereta api kecepatan

tinggi Jakarta-Bandung tidak layak. Namun, berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial, proyek

ini penting untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, mengurangi tingkat polusi, menghemat

waktu perjalanan, dan mendukung pengembangan wilayah di kawasan.

Kata kunci: Rel Kecepatan Tinggi, analisis finansial, parameter kelayakan finansial



ABSTRACT

APPROPRIATENESS SENSITIVITY ANALYSIS OF HIGH SPEED RAIL PROJECT

By

FITA EFRIANA

High Speed Rail (HSR) is currently regarded as one of the most significant

tecnological breakthrought in passenger transportation. Compare to a convensional train, a

high speed train will shorten time travel. Jakarta-Bandung HSR is a from of exclusive

exploitation model that require new track to operate the high speed train. There for, a

financial analysis to support the high speed rail development is needed.

This study aims to evaluate the viability of high speed rail project based on financial

analysis. The parameter used to analyse the financial viability are NPV, BCR, IRR, PP and

Break Even Traffic Volume. The analyses also includes sensitivity analysis with a variety of

discount rate, annual income and investment cost value.The assumption that were applie to

the analysis were 75% of occupancy rate, discount rate of 2% and 3,46%.

The result of financial viability analysis shows that the project does not meet the

financial requirements. It is indicated by negative NPV value, IRR value of 0,27 to 2,28

smaller than the discount rate and PP value much longer than the concession period which are

of 50 years. The result of Break Even Traffic Volume shows that the range of total demand

number to reach NPV=0 are between 11,27 millions to 11,58 millions. The Number is very



much greater than total passenger number of Argo Parahiyangan train in the year 2018 that is

4,38 millions/ year.

Even though based on the financial viability analysis the High speed rail Jakarta-

Bandung project is not be feasible. However, based on the economic and social benefits the

project is crucial to solve traffic congestion, reduce the pollution rate, save the time travel,

and support the regional development of region.

Keywords :High-Speed Rail, financial analysis, financial feasibility parameters
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kereta Cepat (High speed rail/HSR) saat ini dianggap sebagai salah satu

terobosan teknologi yang paling signifikan dalam angkutan penumpang

sepanjang abad yang lalu. Pada awal tahun 2008, ada sekitar 10.000

kilometer dari jalur kereta kecepatan tinggi baru yang beroperasi di

seluruh dunia.

Lebih dari 20.000 kilometer dari jaringan kereta di seluruh dunia itu

dikhususkan untuk menyediakan layanan kecepatan tinggi bagi

penumpang yang bersedia membayar untuk waktu perjalanan yang lebih

singkat dan peningkatan kualitas dalam transportasi kereta (de Rus, 2009).

Kereta cepat adalah teknologi rel kereta baru yang dikembangkan pada

abad ke-20; rel khusus ini memungkinkan kereta beroperasi dengan

kecepatan lebih dari 200 km/jam (125 mil/jam). Umumnya kereta

kecepatan tinggi berjalan dengan kecepatan antara 250 km/jam (150

mil/jam) sampai 300 km/jam (180 mil/jam). Dibandingkan dengan kereta

konvensional, kereta cepat menerapkan terobosan teknologi yang dapat

mempersingkat waktu tempuh.
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International Union of Railways (UIC) dengan menggunakan European

EC Directive 96/48 menyatakan bahwa HSR adalah kombinasi dari semua

elemen yang mencakup sistem, infrastruktur, rolling stock, dan kondisi

operasi. UIC menyatakan bahwa HSR adalah seperangkat features unik

bukan hanya sebuah kereta api yang beroperasi di atas kecepatan tertentu.

Kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam kriteria model sepenuhnya

terpisah atas pertimbangan jalur eksisting yang kini beroperasi merupakan

peninggalan Belanda yang masih menggunakan lebar sepur sempit

(narrow gauge) sebesar 1.067 mm sedangkan kereta cepat yang sedang

dikerjakan saat ini pada jalur Jakarta- Bandung menggunakan lebar rel

standar (standard gauge) sebesar 1.435 mm. Berdasarkan hal tersebut

maka perlu dibangun jalur baru untuk proyek kereta cepat Jakarta-

Bandung. Penelitian ini membahas analisis kelayakan untuk menguji

kelayakan pembangunan proyek kereta cepat tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini apakah proyek kereta cepat Jakarta – Bandung ini layak

secara finansial berdasarkan indikator kelayakan finansial dan break even

traffic volume.
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah studi yang digunakan adalah Kota Jakarta dan Bandung

dengan lokasi rencana stasiun kereta cepat yakni Halim di Jakarta

Timur, Karawang di Kabupaten Karawang, Walini di Kabupaten

Bandung Barat, dan Tegalluar di Bandung.

2. Data pembanding didasarkan pada data  sekunder proyek kereta cepat

di negara lain.

3. Analisis yang dilakukan pada aspek finansial dengan parameter NPV

(Net Present Value), BCR (Benefit Cost Ratio), IRR Internal rate of

Return, dan PP (Payback Period) serta Break Even Traffic Volume.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menilai kelayakan proyek kereta cepat berdasarkan analisis finansial

dengan menggunakan parameter antara lain NPV, BCR, IRR, PP dan

Break Even Traffic Volume.

2. Melakukan analisis sensitivitas kelayakan finansial dengan

menskenariokan tingkat suku bunga, pendapatan tahunan dan biaya

investasi.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai saran bagi pengambilan kebijakan transportasi dalam

mempertimbangkan keputusan mengadakan pengembangan moda

kereta cepat.

2. Mengetahui parameter finansial yang sensitif terhadap hasil analisis

kelayakan proyek.

3. Sebagai sumber pustaka untuk penelitian selanjutnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Kereta Cepat (High Speed Rail/HSR)

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 4

huruf (b) yang dimaksud dengan kereta api kecepatan tinggi adalah kereta

api yang memiliki kecepatan lebih dari 200 km/jam. Perkeretaapian

diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang

dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan

lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan,

pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Hubungan sistem operasi kereta cepat dengan layanan kereta konvensional

memiliki empat model operasional yang berbeda yaitu :

1. Model sepenuhnya terpisah, model ini menerapkan pemisahan lengkap

antara jalur HSR dan layanan konvensional, masing-masing dengan

infrastruktur sendiri. Contoh yang menggunakan model ini adalah

Shinkansen di Jepang dan kereta cepat yang sedang dikerjakan saat ini di

Indonesia.

2. Model campuran kecepatan tinggi, pada model ini kereta api kecepatan

tinggi dapat dijalankan baik pada jalur baru yang dibangun khusus

untuk HSR atau pada segmen dari jalur konvensional yang telah
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ditingkatkan. Salah satu keuntungan utama  model ini yaitu dapat

mengurangi biaya pembangunan. Contoh HSR yang menggunakan

model ini adalah TGV (Train a Grande Vitesse) di Perancis dimana HSR

berjalan pada trek baru dan berjalan pada trek konvensional pada daerah

yang tidak memungkinkan untuk dibangunnya trek baru.

3. Model campuran konvensional, pada model ini beberapa kereta

konvensional dapat menggunakan jalur HSR. Spanyol menggunakan

model ini karena sebagian jaringan layanan konvensional di Spanyol

menggunkan trek dengan lebar sepur sempit, sedangkan sisanya

menggunakan trek dengan lebar sepur standar. Untuk memfasilitasi

interoperabilitas layanan internasional, teknologi adaptif spesifik

dikembangkan pada layanan Talgo untuk memungkinkan berjalan pada

kecepatan tinggi. Keuntungan dari model ini dapat mengurangi  biaya

akuisisi rolling stock dan biaya pembangunan.

4. Model sepenuhnya campuran, pada model ini memungkinkan

fleksibilitas maksimum karena pada model ini kedua moda kecepatan

tinggi dan layanan konvensional dapat berjalan (pada kecepatan yang

sesuai) pada setiap jenis prasarana. Contoh dari model ini adalah ICE

(Intercity-Express) di Jerman.

Empat model tersebut terlihat seperti pada gambar 2.1
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Gambar 2.1 Hubungan sistem operasi kereta cepat dengan layanan kereta
konvensional

(Sumber : Economic Analysis of High Speed Rail in Europe,2009)

Kereta cepat dianggap sebagai solusi biaya paling efektif hanya untuk

transportasi jarak menengah (sekitar 500 kilometer). Kereta cepat (HSR)

memiliki dampak meningkatkan konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah.

dan dapat membawa manfaat apabila direncanakan dengan cermat disertai

intervensi kebijakan pendukung (Vickerman,1997).

Pada awal tahun 2008, ada sekitar 10.000 kilometer jalur baru kereta cepat

yang beroperasi di kawasan Asia dan Eropa. Jaringan layanan kereta cepat

kawasan Asia berada pada beberapa negara antara lain Jepang, Korea

Selatan, Taiwan dan Cina seperti terlihat pada gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Jaringan layanan kereta cepat kawasan Asia
(Sumber: ICONBUILD,2017)

Jaringan layanan kereta cepat di kawasan Asia sudah ada di beberapa negara

antara lain :

1. Jepang

Menurut Purba, dkk (2017) pertumbuhan penduduk pada kota yang

terdapat stasiun HSR mencapai tingkat rata-rata 1,6%, sedangkan daerah

yang dilewati oleh HSR hanya meningkat 1%. Pertumbuhan lapangan

kerja di ritel, industri, konstruksi dan grosir yang 16-34% lebih tinggi di

kota-kota dengan stasiun HSR dan nilai tanah meningkat sebesar 67%.

(2017)
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2. Korea Selatan

Berdasarkan data dari Kementerian Strategi dan Keuangan Republik

Korea (2012) Seoul - Busan merupakan sumbu utama koridor lalu lintas

Korea. Pada tahun 1982, koridor itu mewakili 65,8% dari populasi Korea

Selatan, populasi yang tumbuh 73,3% pada 1995. Kereta cepat

mengurangi waktu tempuh antara kota-kota besar (Seoul–Busan) dari 4

jam 30 menit menjadi 2 jam 18 menit.

3. Taiwan

Selanjutnya menurut Barrow (2015) THSR (Taiwan High Speed Rail)

membentang sekitar 345 km dari Taipei di utara ke Kaohsiung di selatan.

Jalur ini menggunakan rel ukuran standar internasional yakni 1.435 mm.

THSR adalah salah satu proyek konstruksi terbesar yang didanai swasta

dengan jumlah seluruhnya senilai US $ 13 miliar dan sejauh ini memiliki

persentase ketepatan waktu yakni 99,4% dengan rata-rata keterlambatan

14,4 detik per kereta.

4. Cina

Sedangkan menurut Ollivier, dkk (2014) jalur HSR di koridor high-

density seperti Beijing-Shanghai dan Beijing-Guangzhou memiliki

kecepatan desain maksimum 350 km / jam sedangkan koridor HSR

dengan volume yang lebih rendah memiliki kecepatan desain maksimum

250 km / jam.

Sedangkan jaringan layanan kereta cepat  kawasan Eropa telah ada di

beberapa negara seperti Prancis, Spanyol, Jerman dan Italia seperti terlihat

pada gambar 2.3 HSR di Eropa mengalami perluasan jaringan dengan
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rencana jaringan dari 10.000 kilometer pada tahun 2008, menjadi 22.000

kilometer pada tahun 2020, dan lebih dari 30.000 kilometer pada tahun

2030. (Direktorat Jenderal Mobilitas dan Transportasi, Luksemburg, 2010).

Gambar 2.3 Jaringan layanan kereta cepat kawasan Eropa
(Sumber :ICONBUILD, 2017)

Jaringan layanan kereta cepat  kawasan Eropa sudah ada di beberapa negara

antara lain :

1. Prancis

Menurut Oslo (2010) Prancis adalah pelopor HSR di Eropa, dengan jalur

Paris-Lyon sebagai jalur perintis yang dibuka pada tahun 1981. Bahkan,

pihak berwenang Prancis telah memutuskan untuk mempercepat
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perluasan jaringan mereka dengan mengandalkan skema kemitraan

publik-swasta (PPP) untuk membiayai pembangunan ini.

Kemudian menurut Leheis (2009) TGV Atlantique dilaporkan memiliki

tingkat pengembalian  22% dari pendapatan kotor setelah digunakan

untuk biaya infrastruktur, rolling stock dan biaya pengoperasian serta

pada  TGV Sud-Est dengan nilai  38%. Demikian juga, proposal TGV

Nord dianggap layak secara finansial dengan estimasi tingkat

pengembalian 12%.

2. Spanyol

Menurut Adif (Administrator Railway Infrastruktur,2010) Spanyol

mempertahankan jaringan rel kecepatan tinggi yang saat ini mencapai

2.000 km sedangkan 1.770 km masih dalam tahap pembangunan. Lebih

jauh lagi Spanyol merencanakan untuk pengembangan 1.700 km jalur rel

kecepatan tinggi di masa yang akan datang. Layanan kereta berkecepatan

tinggi di koridor-koridor yang dilayani mampu mengurangi waktu

perjalanan yang lebih dari 7 jam jika menggunakan layanan kereta api

konvensional menjadi 2 jam 20 menit dengan menggunakan kereta cepat.

3. Jerman

Sistem kereta api berkecepatan tinggi, yang dikenal dengan Intercity

Express membentang sepanjang 1.285 km, dengan tambahan 1.048

km dalam tahap pembangunan atau direncanakan.

4. Italia

Sebagai jalur berkecepatan tinggi pertama di Eropa kereta cepat koridor

pertama diselesaikan pada tahun 1977. Jalur ini terhubung dari Roma
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sampai Città D ella Pieve di Italia Tengah. Dengan penambahan dan

perbaikan kereta cepat di Italia sejak tahun 2007 sampai sekarang,

perjalanan waktu antara Roma dan Milan berkurang lebih dari 35%.

Berdasarkan pengalaman panjang dari pembangunan kereta cepat di Jepang

dan Prancis, efisiensi operasional kereta cepat tergantung pada kepadatan

penduduk. Berdasarkan beberapa pengalaman HSR di kawasan Asia dan

Eropa diketahui manfaat utama antara lain :

1. Penghematan waktu

2. Peningkatan kenyamanan

3. Bangkitan perjalanan baru

4. Pengurangan kemacetan dan penundaan

5. Pengurangan kecelakaan

6. Pengurangan dampak lingkungan dan

7. Perkembangan regional yang lebih luas

Pembangunan kereta cepat di Asia dan Eropa menunjukkan bahwa investasi

kereta cepat yang dilakukan layak karena memiliki dampak positif yang

signifikan bagi perkembangan ekonomi negara-negara yang melakukan

investasi proyek kereta cepat.

Mengacu pengalaman beberapa negara tersebut, pemerintah Indonesia

memutuskan untuk melakukan pengembangan angkutan publik berbasis rel

yaitu HSR, yang dinilai  akan lebih efisien dan cepat, karena angkutan

berbasis jalan raya mengalami banyak hambatan seperti kemacetan yang

parah, termasuk jalur Jakarta - Bandung. Dengan menggunakan kereta cepat



13

jarak Jakarta - Bandung sejauh kurang lebih 150 km dapat ditempuh dalam

waktu sekitar 45 menit.

2.2 Kereta cepat di Indonesia

Rencana pembangunan kereta berkecepatan tinggi di Indonesia telah digagas

sejak tahun 2010. Rencana untuk membangun HSR pertama diumumkan

oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2015. Proyek rel kereta

berkecepatan tinggi pertama di Indonesia diharapkan dapat menghubungkan

Ibukota Jakarta dengan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dengan

kecepatan rencana 250 km/jam.

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah perusahaan patungan yang

didirikan untuk membangun kereta cepat yang membentang sejauh 143

kilometer antara Kota Jakarta dan Kota Bandung di Jawa Barat. Perusahaan

ini terdiri dari Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dipimpin oleh perusahaan konstruksi PT

Wijaya Karya dan konsorsium perusahaan-perusahaan China yang dipimpin

oleh China Railway Corporation.

Perusahaan ini 100 persen berorientasi bisnis tanpa bantuan keuangan

apapun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman

dari pemerintah Indonesia. Adapun struktur organisasi proyek kereta cepat

Jakarta – Bandung terlihat pada Gambar 2.4 .
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Gambar 2.4 Skema konsorsium Indonesia dan Tiongkok
(Sumber: kcic.co.id,2016)

Diantara wilayah-wilayah baru yang akan dibangun dan diintegrasikan

dengan kereta cepat antara lain ialah Walini. Walini adalah sebuah area

perbukitan yang dikenal dengan perkebunan dan produk teh yang

menambah total luas wilayah 1.270 hektar. Adapun kisaran biaya

pembangunan sebesar USD 5,135 miliar dengan masa konsesi adalah 50

tahun terhitung dari tanggal 31 Mei 2019. Setelah masa konsesi habis

(sampai dengan 31 Mei 2069), konsesi tidak dapat diperpanjang kecuali

dalam situasi force majeure . Selain itu semua prasarana kereta cepat

termasuk tanah yang dimiliki pemerintah harus dalam kondisi layak dan

bebas dari jaminan kepada pihak ketiga. Struktur proyek Kerjasama

Pemerintah dan Swasta (KPS) terlihat pada gambar 2.5
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Gambar 2.5 Struktur Proyek KPS Kereta Cepat Jakarta Bandung
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Adapun keuntungan dibangunnya proyek kereta cepat Jakarta – Bandung

antara lain :

1. Waktu tempuh lebih singkat hanya 45 menit.

2. Tepat waktu.

3. Aman.

4. Nyaman.

5. Tarif yang dikenakan terjangkau (Rp. 200.000) dibandingkan dengan

menggunakan tranportasi lain seperti:

a. Mobil dengan tarif Rp. 150.000, waktu tempuh 3-4 jam.

b. Travel dengan tarif Rp.110.000, waktu tempuh 3-4 jam.

c. Bus dengan tarif Rp. 75.000, waktu tempuh 3-4 jam.

d. Kereta api regular dengan tarif Rp. 120.000, waktu tempuh 3,5 jam.

(Sumber : kcic.co.id, 2016)

2.3 Kereta Konnvesional Parahyangan

Kereta Api Parahyangan merupakan kereta api bisnis dan eksekutif yang

pernah dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Pulau Jawa

pada tahun 1971-2010 dengan jurusan Bandung (BD) - Jakarta (GMR) dan

sebaliknya. Perjalanan Jakarta - Bandung sepanjang ± 173 km menelusuri

alam pegunungan Priangan Bagian Barat ditempuh kereta ini dengan waktu

rata-rata 3 jam.

KA Parahyangan mulai beroperasi tanggal 31 Juli 1971 dan beroperasi

terakhir pada tanggal 26 April 2010. Mulai tanggal 27 April 2010,

operasional KA Parahyangan bersama KA Argo Gede dilebur menjadi KA

Argo Parahyangan. Berdasarkan data Humas PT Kereta Api Indonesia

(Persero) Daerah Operasi 2 Bandung (2018), tingkat keterisian (okupansi)
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KA Argo Parahyangan rata-rata per harinya di atas 70% - 80% dan 100%

pada akhir pekan. Jumlah rata-rata penumpang KA Argo Parahyangan

berkisar 12.032 orang/hari dengan jumlah perjalanan 22 trip pada weekday

dan 28 trip pada weekend.

2.4 Analisis Kelayakan

Kelayakan pada suatu kegiatan dikaitkan dengan kemungkinan tingkat

keberhasilan dari tujuan yang hendak diraih. Sedangkan kelayakan sendiri

memiliki arti berupa penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk

menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat

yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan

kata lain kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan

memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial sesuai dengan tujuan

yang diinginkan.

Layak disini diartikan juga akan memberikan keuntungan tidak hanya bagi

perusahaan yang menjalankan, akan tetapi juga bagi investor, kreditor,

pemerintah, dan masyarakat secara luas. Suatu studi kelayakan merupakan

suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan

atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan

layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan (Syahyunan, 2014).

Analisis kelayakan proyek merupakan suatu studi untuk melakukan

penilaian terhadap proyek-proyek yang akan dikerjakan pada masa

mendatang mengingat kondisi di masa mendatang penuh dengan segala

kemungkinan yang tidak pasti, maka analisis yang dilakukan tentunya
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meliputi berbagai macam aspek dan membutuhkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dalam pengambilan suatu keputusan apakah

sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan bila ditinjau dari

segala macam aspek yang berkaitan ataukah sebaiknya proyek tersebut

ditunda terlebih dahulu.

Secara umum dalam melakukan analisis kelayakan, aspek-aspek yang dikaji

antara lain meliputi sebagai berikut :

1. Aspek hukum

2. Aspek sosial-ekonomi dan budaya

3. Aspek pasar dan pemasaran

4. Aspek teknis dan teknologi

5. Aspek manajemen

6. Aspek finansial.

2.5 Analisis Kelayakan Finansial

Dari berbagai aspek studi kelayakan yang paling krusial adalah kelayakan

finansial. Finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal,

dimana biaya dari proyek ini terdiri atas Biaya Pembangunan (Construction

Cost), dan Biaya Operasi dan Pemeliharaan (Maintenance). Pengembalian

dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam

hal ini berasal dari Pendapatan Tiket (Farebox).

Pada analisis kelayakan finansial dikembangkan skenario pemeriksaan

kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan. Keputusan untuk

melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan
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dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang yang

berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek.

(Abubakar,1997)

Untuk menilai kelayakan dari proyek yang dibangun maka dilakukan

analisis finansial dengan menggunakan parameter dari analisis finansial

antara lain Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan

Internal rate of Return (IRR).

2.5.1 Net Present Value

Metoda Present Worth digunakan untuk menentukan keuntungan

suatu proyek dalam perioda waktu analisis. Hal ini dihitung dari

Present Worth of the Benefit (PWB) dan Present Worth of the Cost

(PWC). Net Present Value adalah selisih antara Present Value

Benefit dikurangi dengan Present Value Cost. Hasil NPV dari suatu

proyek yang dikatakan layak secara finansial adalah yang

menghasilkan nilai NPV bernilai positif. Dalam hal ini semua

rencana akan dilaksanakan apabila NPV > 0, atau persamaan diatas

memenuhi:

NPV = PV Benefit – PV Cost (bernilai positif) (2.5.1)

Hal tersebut berarti bahwa pembangunan konstruksi akan

memberikan keuntungan, dimana benefit cash flow positif akan lebih

besar daripada cost cash flow negative.
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2.5.2 Benefit to Cost Ratio

Benefit to Cost Ratio adalah rasio antara present value benefit dibagi

dengan present value cost. Hasil BCR dari suatu proyek dikatakan

layak secara finansial bila nilai BCR lebih besar dari 1. Metoda ini

dipakai untuk mengevaluasi kelayakan proyek dengan

membandingkan total keuntungan terhadap total biaya yang telah

diekivalenkan ke tahun dasar dengan memakai nilai tingkat suku

bunga (discount rate) yang berlaku.

Metoda ini dilakukan berdasarkan nilai sekarang, yaitu dengan

membandingkan selisih manfaat dengan biaya yang lebih besar dari

nol dan selisih manfaat serta biaya yang lebih kecil dari nol.

Net Ratio =
∑ . .∑ . . . (2.5.2)

Nilai B/C nett yang lebih kecil dari satu menunjukkan investasi yang

buruk. Hal ini menggambarkan bahwa keuntungan yang diperoleh

lebih kecil daripada nilai investasi yang dikeluarkan.

Jika suatu alternatif menunjukkan nilai BCR > 1, maka alternatif

tersebut secara ekonomis layak untuk dilaksanakan, dan alternatif

terbaik adalah yang memberikan nilai BCR yang paling besar.
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2.5.3 Internal Rate of Return

Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk mengetahui tingkat

suku bunga pada saat nilai NPV = 0. Nilai IRR dari suatu proyek

harus lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku (discount rate)

atau yang ditetapkan metoda tingkat pengembalian (IRR)

berdasarkan pada penentuan nilai tingkat suku bunga yang berlaku,

dimana semua keuntungan masa depan yang diekuivalenkan ke nilai

sekarang.

Metoda ini digunakan untuk memperoleh suatu tingkat suku bunga

ketika nilai pengeluaran sekarang bersih (NPV) adalah nol.

Perhitungan untuk dapat memperoleh nilai IRR ini dilakukan dengan

cara coba-coba (trial and error).

IRR = i’ + " (i” – i’) (2.5.3)

Jika nilai IRR lebih besar dari discount rate yang berlaku, maka

proyek mempunyai keuntungan ekonomi.

2.5.4 Periode Pengembalian (Payback Period)

Periode Pengembalian (Payback Period) adalah suatu metode untuk

mengetahui berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk

mengembalikan dana yang diinvestasikan pada suatu proyek.

Periode pengembalian biasanya dinyatakan dalam jangka waktu per

tahun.
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Payback period = n + x 1 tahun (2.5.4)

Dimana :

n = Tahun terakhir dimana arus kas masih belum bisa menutupi

initial investment

a = Jumlah investasi awal (initial investment)

b = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n

c = Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n+1

Jika payback period suatu rencana investasi atau proyek mempunyai

waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan payback period yang

ditetapkan oleh investor atau perusahaan, maka rencana investasi

atau proyek tersebut dapat dijalankan.

2.6 Breakeven Traffic Volumes

Pada penelitian ini dilakukan perhitungan jumlah volume penumpang pada

tahun pertama dengan metode Breakeven analysis dimana Break Even

Point adalah sebuah titik dimana biaya dan pendapatan adalah seimbang

sehingga tidak terdapat kerugian atau mendapat keuntungan.

2.6.1 Model

Mempertimbangkan bahwa proyek ini mengikuti skema BOOT (build

– own – operate – transfer), maka proyek ini memiliki usia pakai T

tahun. Perusahaan konstruksi membangun infrastruktur rel dan

superstruktur. Operator membeli rolling stock selama periode awal,

yang akan dianggap sebagai tahun referensi (t = 0). Setelah itu apabila

dibutuhkan pengganti  dari t = 0 hingga t = T, operator kereta cepat
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menetapkan tarif dan setiap tahun mendapatkan pengguna Q yang

diasumsikan konstan selama umur proyek.

Biaya investasi (konstruksi dan nilai sekarang dari rolling stock),

dinyatakan sebagai biaya kesempatan, yang setara dengan I, dan

dievaluasi secara konstan terhadap tahun t = 0. Selama usia pakai

proyek operator akan mengeluarkan beberapa biaya tahunan termasuk

pemeliharaan dan pengoperasian jalur kereta cepat, stasiun, sinyal dan

fasilitas tetap lainnya, serta biaya operasional tenaga kerja dan energi

yang dikonsumsi dalam operasi kereta api.

Beberapa biaya pemeliharaan (track, stasiun, rolling stock) adalah

biaya tetap (Ct(t)) dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh

tingkat lalu lintas Q. Namun ada biaya pemeliharaan yang tergantung

pada jumlah pengguna/penumpang (Cq(Q)). Semua biaya dihitung

sebagai biaya kesempatan.

Total biaya proyek ini adalah:

(2.6.1)

Dimana :

I : Biaya investasi

Ct : Biaya tetap untuk pemeliharaan dan operasional per tahun

Cq(Q) : Biaya variabel untuk pemeliharaan dan operasional per tahun
terhadap Q

T : Masa konsesi proyek

r : Tingkat diskonto sosial
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Penggunaan jalur kereta cepat berarti terjadi pengurangan generalized

cost perjalanan. Generalized cost dapat dinyatakan dalam bentuk

uang, waktu tempuh, jarak, atau kombinasi ketiganya, yang biasa juga

disebut dengan biaya gabungan. Generalized cost merupakan biaya

total perjalanan, dimana dalam komponen perhitungannya dibutuhkan

suatu faktor konversi yang disebut nilai waktu. Nilai waktu (value of

time) adalah besaran/banyaknya rupiah yang dihabiskan selama

periode waktu perjalanan tertentu, dalam hal ini dinyatakan dalam

satuan rupiah per menit. Mengingat bahwa kereta cepat adalah

investasi yang tidak dapat dipisahkan, maka perubahan surplus sosial

adalah sebagai berikut:

∆ = ∫ ( ) + ∫ [ ( − ) − − ( ) + ( ] −
+ ∑ ∫ ( − ) (2.6.2)

Dimana :

go : Generalized cost tanpa proyek HSR

g1 : Generalized cost dengan proyek HSR

p : Tarif yang berlaku

Q0 : Jumlah penumpang pada jalur sebelum proyek HSR

Q1 : Jumlah penumpang setelah proyek HSR (termasuk lalu lintas
yang berpindah dan dibangkitkan)

Ct : Biaya tetap pemeliharaan dan operasional

I : Biaya konstruksi infrastruktur

N : Pasar lain dalam perekonomian

Si : Kelebihan manfaat atas biaya dari perubahan unit dalam qi



25

qi0 : Tingkat aktivitas di pasar i sebelum proyek HSR

qi1 : Tingkat aktivitas di pasar i setelah proyek HSR

T : Masa konsesi proyek

r : Tingkat diskonto sosial

Cq(Q) : Biaya variabel tahunan pemeliharaan dan operasional
terhadap Q

CC(Q) : Biaya tahunan yang dapat dihindari dari moda konvensional

Persamaan (2.6.2) menunjukkan bagaimana penggunaan HSR

mempengaruhi pengguna angkutan dan produsen pasar

primer. Manfaat tahunan diukur dengan integral tertentu

antara generalized cost awal (g0) dan yang baru (g1).

2.6.2 Penyederhanaan Model

Meskipun evaluasi ekonomi dari suatu proyek tertentu memerlukan

informasi penumpang berpindah dari moda lainnya dan lalu lintas

yang dibangkitkan, maka sangat mungkin untuk dilakukannya

penyederhanaan model dengan beberapa asumsi.

Tujuan utama dari asumsi ini adalah untuk berkonsentrasi pada

manfaat HSR berdasarkan dari penghematan waktu dan permintaan

yang dibangkitkan, manfaat dari penyediaan kapasitas rel tambahan

dan pengurangan bersih dari kecelakaan, kemacetan dan dampak

lingkungan akibat pengalihan dari moda jalan raya dan moda udara,

yang lebih sensitif terhadap kondisi lokal masing-masing koridor,

dikesampingkan.
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Asumsi adalah sebagai berikut: (1) Efek tidak langsung (positif dan

negatif) diabaikan dalam perhitungan ; (2) Pengurangan bersih biaya

eksternal diabaikan; (3) Keuntungan bersih tahun pertama tumbuh

pada tingkat konstan selama umur proyek; (4) Surplus produsen tidak

berubah terhadap moda alternatif; (5) Harga pasar setara dengan

biaya peluang; dan (5) Tidak ada manfaat bagi pengguna selain

penghematan waktu dan kemauan untuk membayar biaya perjalanan

yang ditimbulkan. Kondisi ini untuk NPV positif kemudian dan

dinyatakan sebagai berikut:

∫ ( ) − ( ) −( − ) − ∫ − > I (2.6.3)

Nilai merupakan pertumbuhan tahunan dari manfaat yang

tergantung pada Q. Nilai B(Q) merupakan manfaat sosial tahunan

proyek HSR. Dengan asumsi r > dengan menyederhanakan

persamaan (2.5.3) supaya proyek tersebut secara sosial diinginkan,

kondisinya menjadi :

( ) ( )
(1- ( ) ) − (1- ) > I (2.6.4)

Dengan membaginya dengan I di dapatkan persamaan (2.6.5)

( ) ( ) > ( ) + ( ) (2.6.5)

Dengan asumsi bahwa umur proyek sangat panjang (T cenderung

tidak terbatas). Dalam hal ini keuntungan bersih tahun pertama

(manfaat tahunan dikurangi biaya variabel tergantung pada Q)
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dinyatakan bahwa proporsi biaya investasi harus lebih tinggi dari

tingkat diskonto sosial dikurangi tingkat pertumbuhan manfaat bersih

ditambah proporsi (r - / r ) dari biaya tahunan tetap pemeliharaan.

Mengingat asumsi yang diuraikan di atas, ( ) − ( ) dalam

persamaan (2.6.5) dapat dinyatakan sebagai perubahan surplus pengguna

(berpindah dan dibangkitkan) dan surplus produsen. Persamaan

disederhanakan kembali menjadi :

( − )( + ) + − − + (2.6.6)

Dimana :

go : Generalized cost tanpa proyek HSR

g1 : Generalized cost dengan proyek HSR

p0 :  Harga tiket moda konvensional

p1 : Harga tiket HSR

Q0 :Jumlah penumpang yang berpindah ke HSR pada tahun pertama

Q1 : Total penumpang (berpindah dan dibangkitkan) dengan HSR
tahun pertama

Cq : Biaya variabel tahunan pemeliharaan dan operasional relatif
terhadap Q

Cc : Biaya variabel tahunan moda konvensional

Menurut definisi, Generalized cost adalah g = p + vt. Perubahan

terjadi pada rata-rata total nilai penghematan waktu penumpang; oleh

karena itu persamaan (2.6.6) dapat dinyatakan sebagai jumlah total

nilai penghematan waktu oleh permintaan yang berpindah, ditambah

kesediaan untuk membayar perjalanan yang dihasilkan, ditambah
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perubahan bersih dalam biaya sumber daya. Sehingga persamaan

menjadi :

∆ + ( + − − )∆ + ∆ + − (2.6.7)

Kemudian disederhanakan kembali dengan mengalikan dan membagi

dengan nilai :

∆ + + ( ∆ + ∆ ) ∆ + ∆ − (2.6.8)

Karena titik impas moda konvensional (seperti yang diasumsikan),

dan biaya sepenuhnya bisa dihindari ketika lalu lintas dipindahkan ke

HSR, maka = dan = + |∆ | oleh karena itu

persamaan (2.6.8) setara dengan :

∆ + + ∆ + + ∆ + |∆ | + ∆ − (2.6.9)

Kemudian disederhanakan dengan mewakili rasio
∆

:∆ + + ( ∆ + + |∆ | ) − (2.6.10)

Menimbang bahwa ∆ selalu lebih besar dari ∆ (jika tidak jumlah

penumpang tidak akan meningkat), maka persamaan (2.6.10) dapat

dilakukan pendekatan dengan:

[ ∆ + ](1 + ) − (2.6.11)

Dimana :

v : Rata-rata nilai waktu∆ : Rata-rata penghematan waktu per penumpang
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:Jumlah penumpang yang berpindah ke HSR pada tahun pertama

: Biaya variabel tahunan moda konvensional∶ Proporsi penumpang yang dibangkitkan dengan proyek HSR
tergantung pada

Agar persamaan (2.6.10) setara dengan (2.6.11) maka dibutuhkan∆ = |∆ | oleh karena itu persamaan (2.6.11) melebihkan estimasi

manfaat dari lalu lintas yang dibangkitkan oleh perbedaan ∆ − |∆ |
apabila signifikan dapat membuat bias evaluasi yang mendukung

proyek.

Mensubstitusikan persamaan (2.6.11) kembali ke persamaan (2.6.5)

dan menyederhanakan kembali untuk mengetahui nilai minimum Q0,

yang akan diperlukan untuk NPV positif, maka persamaan menjadi :

Q0 > ∆ ( ) ( ) + + ( ) − (1 + )
(2.6.12)
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pembangunan proyek Kereta cepat

Jakarta – Bandung yang sedang dibangun pemerintah Indonesia dengan

metode penelitian membuat gambaran rancangan penelitian yang meliputi

antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu

penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data proyek tersebut

diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

3.2 Penentuan Obyek Studi

Penentuan wilayah studi pada penelitian ini berdasarkan rute kereta cepat

Jakarta – Bandung maka penulis memilih menjadikan daerah Ibu kota Jakarta

dan Kota Bandung sebagai wilayah studi dalam penelitian ini dengan panjang

bentang rute 143 km. Rute kereta cepat Jakarta – Bandung terlihat pada gambar

3.1
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Gambar 3.1 Rute kereta cepat Jakarta – Bandung
(sumber:kcic.co.id)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam pengumpulan data harus direncanakan agar mendapatkan

hasil yang optimal agar sesuai dengan maksud dan tujuan. Bentuk dari

tahapan ini adalah studi literatur yang dibutuhkan dalam mendukung

penelitian ini yaitu data sekunder, seperti:

1. Tarif Kereta Cepat

2. Rute Rencana Kereta Cepat

3. Tujuan dan Waktu

4. Panjang Lintasan

5. Nilai Waktu Perjalanan

6. Nilai Peghematan Waktu

7. Proporsi penumpang yang dibangkitkan
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8. Tingkat Pertumbuhan dari Manfaat

9. Masa Konsesi Proyek

10. Biaya Tetap Pemeliharaan dan Operasional

11. Tingkat Diskonto Sosial

12. Biaya Variabel Pemeliharaan dan Operasional terhadap nilai Q

13. Nilai Investasi Proyek

14. Estimasi Permintaan

3.4 Metode Analisis Data

Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini digunakan beberapa nilai

yang biasa digunakan sebagai acuan dalam menentukan layak atau tidaknya

suatu proyek dilaksanakan. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV (Net

Present Value), BCR (Benefit/Cost Ratio), dan IRR (Economic/Financial

Internal Rate of Return), dan PBP (Pay Back Period) yang merupakan

kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis

kelayakan ekonomi dan finansial serta menghitung Break Even Traffic

Volume mengetahui jumlah permintaan (First year demand).

Metodologi penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini

dapat dilihat pada gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Diagram alir penelitian

Komponen biaya
 Biaya Konstruksi
 Biaya Operasional
 Biaya Akuisi Rolling Stock
 Biaya Pemeliharaan

Komponen Manfaat
 Tiket (Farebox)

Analisa Data :

 NPV

 BCR

 IRR

 PBP

 Break Even Traffic Volume

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Data Sekunder:

 Tarif Kereta Cepat
 Rute Rencana Kereta Cepat
 Karakteristik Proyek
 Karakteristik Operasional
 Permintaan dan Penyediaan

Pengolahan Data

MULAI

SELESAI



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan setelah melakukan studi literatur antara lain:

1. Tarif Kereta Cepat

Sesuai dengan penarifan tiket kereta cepat oleh KCIC tarif yang

dikenakan Rp 200.000 dan oleh operator dianggap terjangkau bagi

sebagian besar pengguna kereta cepat, mengingat waktu yang ditempuh

lebih cepat dibandingkan menggunakan angkutan lainnya.

2. Rute Rencana Kereta Cepat

Rute rencana stasiun kereta cepat adalah Halim di Jakarta Timur,

Karawang di Kabupaten Karawang, Walini di Kabupaten Bandung Barat,

dan Tegal Luar di Bandung.

3. Panjang lintasan kereta cepat ini adalah sepanjang 142,3 km.

4. Estimasi Permintaan, KCIC telah memperkirakan 29.000 orang/hari.

Pertumbuhan penumpang 5% pada lima tahun awal dan 3% untuk tahun

selanjutnya. (de Rus, 2009)

5. Nilai Waktu Perjalanan

Nilai waktu perjalanan ini ditetapkan berdasarkan jumlah pendapatan per

tenaga kerja. Jumlah tersebut dikonversikan kedalam satuan rupiah Per

jam. Perhitungan nilai waktu dengan mempertimbangkan PDRB
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(Pendapatan Domestik Regional Bruto) pada 9 wilayah yang dilewati

kereta cepat yaitu, Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi,

Kabupaten Karawang, Kota Purwakarta, Kabupaten Bandung barat, Kota

Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dengan menggunakan

rumus:

Nilai Waktu =
/

Dimana :

PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto (Perkapita/Rp)

JP : Jumlah Penduduk (Jiwa)

WKT : Waktu Kerja Tahunan (Jam)

Berdasarkan data PDRB bersumber dari Badan Pusat Statistik dihitung

nilai waktu yang terlihat pada tabel  sebagai berikut :

Tabel.4.1 Perhitngan nilai waktu

No Nama Daerah PDRB (Juta) JP (jiwa)
WKT
(jam)

Nilai
Waktu

1 Jakarta Timur Rp249.270.132 2.843.816 2.080 Rp 42.141

2 Kota Bekasi Rp 70.845.920 2.714.825 2.080 Rp 12.546

3 Kab. Bekasi Rp246.046.150 3.246.013 2.080 Rp 36.442

4 Kab. Kerawang Rp167.121.790 2.273.579 2.080 Rp 35.339

5 Kota Purwakarta Rp50.141.220 921.598 2.080 Rp 26.157

6 Kab. Bandung Barat Rp33.979.150 1.629.423 2.080 Rp 10.026

7 Kota Cimahi Rp22.645.180 586.580 2.080 Rp 18.560

8 Kota Bandung Rp195.809.000 2.481.469 2.080 Rp 37.937

9 Kab. Bandung Barat Rp85.793.090 3.534.114 2.080 Rp 11.671

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan Tabel didapatkan rata-rata nilai waktu adalah Rp25.646 per

orang/jam. Berdasarkan sumber KCIC (2016) waktu perjalanan Jakarta

Bandung memerlukan waktu 3,75 jam untuk moda mobil pribadi, 4 jam

untuk moda bus dan travel, dan 3,5 jam dengan moda kereta api

Parahyangan. Dengan adanya Kereta Cepat  perjalanan dari Jakarta
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menuju Bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu 45 menit. Dengan

demikian penghematan waktu penumpang yang dialihkan dari moda lain

yakni:

- Kereta Api Reguler = 2,75 jam x Rp25.646 = Rp70.528/orang

- Mobil Pribadi = 3 jam x Rp25.646 = Rp76.940/orang

- Bus = 3,25 jam x Rp25.646 = Rp83.352/orang

- Travel = 3,25 jam x Rp25.646 = Rp83.352/orang

Dengan diasumsikan menggunakan ramalan permintaan (demand

forecast) yang ditetapkan oleh JICA (Japan International Cooperation

Agency,2012) bahwa pembagian konversi dari masing-masing moda

transportasi adalah 65% pengguna mobil pribadi, 12% pengguna bus,

18% pengguna pesawat (dianggap travel) dan 5% pengguna kereta

konvesional maka dilakukan  perhitungan sebagai berikut :

- Kereta Api     = 5% x 29.000 x Rp70.528   = Rp102.265.919,24

- Mobil Pribadi = 65% x 29.000 x Rp76.940 = Rp1.450.316.672,88

- Bus = 12% x 29.000 x Rp83.352   = Rp290.063.334,58

- Travel = 18% x 29.0000 x Rp83.352 = Rp435.095.001,86

Sehingga total penghematan nilai waktu adalah Rp2.277.740.928 /hari.

6. Nilai Investasi Proyek yakni USD 5,135,00 miliar dengan nilai kurs USD

2018 sebesar Rp14.600 maka nilai investasi senilai

Rp70.831.000.000.000,00. (sumber:kcic.co.id)

7. Masa konsesi proyek kereta cepat Jakarta- Bandung ini adalah 50 tahun.

(sumber:kcic.co.id)
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8. Tingkat okupansi layanan kereta cepat  75% berdasarkan kasus referensi

(de Rus, 2009)

9. Proporsi penumpang yang dibangkitkan diasumsikan 20% , 30%, 40%,

dan 50% berdasarkan kasus referensi. (de Rus, 2009)

10. Tingkat Pertumbuhan dari Manfaat diasumsikan yakni 2%,3%, dan 4%

berdasarkan kasus referensi. (de Rus, 2009)

11. Tingkat diskonto yakni 2% dan 3,46%. (sumber:kcic.co.id)

12. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi yang digunakan pada penelitian ini didapat dari tingkat

inflasi di Indonesia menggunakan data dari Bank Indonesia. Untuk

melihat data tingkat inflasi tahun 2006-2017 serta prediksinya, dapat

dilihat pada lampiran 1.

Gambar 4.1 Data tingkat Inflasi di Indonesia

Saat menggunakan tingkat inflasi digunakan 3 skenario. Best adalah

skenario ketika variabel memberikan nilai terbaik, base adalah keadaan

normal dan worst adalah ketika variabel memberikan nilai terburuk

berdasarkan keadaan normal (David.et al. 2016). Berdasarkan hasil

perhitungan prediksi tingkat inflasi (lampiran 1), maka dapat disimpulkan
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bahwa tingkat inflasi terbaik (best) adalah 3,6%, terburuk (worst) adalah

6,1% dan dasar (base) adalah 5,1 %.

13. Depresiasi

Depresiasi adalah nilai yang harus dikeluarkan per tahun yang di

sesuaikan tergantung dari umur ekonomis bangunan. Besarnya nilai

depresiasi proyek kereta cepat yakni nilai investasi dikurang nilai sisa

dan dibagi umur proyek, pada analisis ini diasumsikan proyek kereta

cepat ini tidak memiliki nilai sisa setelah habis masa konsesi. maka

didapat besarnya depresiasi yakni :

-Nilai investasi = Rp70.831.000.000.000,00

- Nila sisa = 0

- Masa Konsesi = 50 tahun

Nilai depresiasi tahun 2019 =

=
. . . . ,

= Rp1.416.620.000.000,00 /tahun

Perhitungan tahun berikutnya terdapat pada lampiran 2.

14. Aliran Kas / Cash Flow

Berdasarkan data tingkat inflasi dapat diambil 3 buah skenario yaitu

tingkat inflasi terbaik (best) adalah 3,6%, terburuk (worst) adalah 6,1%

dan dasar (base) adalah 5,1 %. Berdasarkan tingkat diskonto dibuat 2

skenario yakni tingkat 2% dan 3,46%. Dengan demikian analisis pada

aspek finansial proyek kereta cepat dibuat dalam 6 (enam) buah skenario,

masing-masing (1) Tingkat Inflasi Terbaik 3,1% dan Discount Rate 2%;

(2) Tingkat Inflasi Dasar 5,1% dan Discount Rate 2% ; (3) Tingkat
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Inflasi Terburuk 6,1% dan Discount Rate 2% ; (4) Tingkat Inflasi

Terbaik 3,1% dan  Discount Rate 3,46% ; (5) Tingkat Inflasi Dasar 5,1%

dan Discount Rate 3,46% ; (6) Tingkat Inflasi Terburuk 6,1% dan

Discount Rate 2%.

4.2 Estimasi Biaya (Cost)

4.2.1 Perhitungan Kebutuhan Rolling Stock

Dalam melakukan analisis kelayakan, sebelumnya dilakukan

perhitungan estimasi biaya dari pembangunan kereta cepat ini.

Pertama dilakukan perhitungan jumlah armada (rolling stock) dan

perhitungan jumlah trip per hari untuk kereta cepat (HSR) dari

Jakarta – Bandung.   Untuk target penumpang, KCIC sendiri

menargetkan  jumlah  penumpang mencapai 29.000 orang  per hari

(dua arah) dan akan bertambah pada tahun berikutnya berdasarkan

laju pertumbuhan penumpang, Perhitungan jumlah kereta dan

perhitungan jumlah trip per hari untuk kereta cepat dari Kota Jakarta

– Kota Bandung sepanjang 143 km dengan kecepatan 250 km/jam

sesuai dengan nilai parameter utama kereta cepat menurut KCIC.

Perhitungan tahun ke- 1 sampai tahun ke- 30 sebagai berikut :

a. Tipe kereta = CRH380A

b. Jumlah kursi per unit (q) = 593 kursi

c. Tingkat okupansi (I) = 75%

d. Tingkat keterisian efektif (qe) = 75% x 593 = 445 kursi

e. Target penumpang = 29.000 orang per hari



40

f. Target penumpang per arah (qt) = 14.500 orang per arah

g. Jumlah layanan harian per arah = qt / qe

= 14.500 / 445

= 32,66 ≈ 33 layanan

h. Frekuensi (Ft) =
/

=
. /

= 1,81 layanan per jam

i. Headway = 60 / Ft

= 60 x 1,81 = 33,15≈ 33 menit

j. Waktu operasional

Pukul 06:00 – Pukul 24:00 = 18 jam = 1080 menit.

k. Trip per hari =

=

= 32,73 ≈ 33 trip/hari/arah

l. Waktu naik dan turun penumpang di stasiun Karawang dan Walini

yakni 5 menit.

m. Waktu tunggu kereta di stasiun Halim dan stasiun Tegal Luar

masing-masing 15 menit.

n. Waktu perjalanan dari stasiun Halim – stasiun Tegal Luar yakni 45

menit.

o. Cycle time (τ) = {(5 + 30 + 45) x 2} / 60

= 2,6667 jam

= 2 jam 40 menit
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p. Faktor tak terduga (faktor eksternal) = 1,5

q. Jumlah kereta (RSt)

RSt = 1,5 x τ = 1,5 x 2,6 x
. = 6,53 ≈ 7 unit

Pada tahun ke-30 jumlah estimasi penumpang yang bertambah

berdasarkan laju pertumbuhan penumpang mengharuskan adanya

perubahan tipe rolling stock yang digunakan guna memperkecil

frekuensi layanan/-jam sehingga perhitungan tahun ke- 30 sampai

tahun ke- 50 adalah sebagai berikut :

a. Tipe kereta = ICE-1 (double capasity)

b. Jumlah kursi = 2 x 627

c. Tingkat okupansi (I) = 75%

d. Tingkat keterisian efektif (qe) = 75% x 1254 = 941 kursi

e. Target penumpang = 73.805 orang per hari

f. Target penumpang per arah (qt) = 36.903 orang per arah

g. Jumlah layanan harian per arah = qt / qe

= 36.903/ 941

= 39,24≈ 39 layanan

h. Frekuensi (Ft) =
/

=
. /

= 2,18 layanan per jam

i. Headway = 60 / Ft

= 60 / 2,18 = 27,5≈ 28 menit

j. Waktu operasional

Pukul 06:00 – Pukul 24:00 = 18 jam = 1080 menit.
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k. Trip per hari =

=

= 39,2 ≈ 39 trip/hari/arah

l. Waktu naik dan turun penumpang di stasiun Karawang dan Walini

yakni 5 menit.

m. Waktu tunggu kereta di stasiun Halim dan stasiun Tegal Luar

masing-masing 15 menit.

n. Waktu perjalanan dari stasiun Halim – stasiun Tegal Luar yakni 45

menit.

o. Cycle time (τ) = {(5 + 30 + 45) x 2} / 60

= 2,6667 jam

= 2 jam 40 menit

p. Faktor tak terduga (faktor eksternal) = 1,5

q. Jumlah kereta (RSt)

RSt = 1,5 x τ = 1,5 x 2,6 x
. = 8,5 ≈ 9 unit

Perhitungan jumlah penumpang dan kebutuhan rolling stock yang

didasarkan pada kenaikan jumlah penumpang seperti pada tabel

berikut :
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Tabel 4.2  Kenaikan Jumlah Penumpang

Tahun
ke -

Tahun

Rata-rata
jumlah

penumpang
(Orang/

Hari)

Jumlah
Penumpang
dengan Laju

Pertumbuhan 5%
(Orang/Hari)

Jumlah
Penumpang
dengan Laju
Pertumbuhan

3% (Orang/Hari)

Jumlah
Penumpang
per-Arah
(Orang/Hari)

1 2019 29.000 29.000 14.500
2 2020 30.450 15.225
3 2021 31.973 15.986
4 2022 33.571 16.786
5 2023 35.250 17.625
6 2024 36.307 18.154
7 2025 37.396 18.698
8 2026 38.518 19.259
9 2027 39.674 19.837
10 2028 40.864 20.432
11 2029 42.090 21.045
12 2030 43.353 21.676
13 2031 44.653 22.327
14 2032 45.993 22.996
15 2033 47.373 23.686
16 2034 48.794 24.397
17 2035 50.258 25.129
18 2036 51.765 25.883
19 2037 53.318 26.659
20 2038 54.918 27.459
21 2039 56.565 28.283
22 2040 58.262 29.131
23 2041 60.010 30.005
24 2042 61.811 30.905
25 2043 63.665 31.832
26 2044 65.575 32.787
27 2045 67.542 33.771
28 2046 69.568 34.784
29 2047 71.655 35.828
30 2048 73.805 36.903
31 2049 76.019 38.010
32 2050 78.300 39.150
33 2051 80.649 40.324
34 2052 83.068 41.534
35 2053 85.560 42.780
36 2054 88.127 44.064
37 2055 90.771 45.385
38 2056 93.494 46.747
39 2057 96.299 48.149
40 2058 99.188 49.594
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Tabel 4.2 (Lanjutan)

Tahun
ke -

Tahun

Rata-rata
jumlah

penumpang
(Orang/
Hari)

Jumlah
Penumpang
dengan Laju

Pertumbuhan 5%
(Orang/Hari)

Jumlah
Penumpang
dengan Laju
Pertumbuhan

3%
(Orang/Hari)

Jumlah
Penumpang

per-Arah
(Orang/Hari)

41 2059 102.163 51.082
42 2060 105.228 52.614
43 2061 108.385 54.193
44 2062 111.637 55.818
45 2063 114.986 57.493
46 2064 118.435 59.218
47 2065 121.988 60.994
48 2066 125.648 62.824
49 2067 129.418 64.709
50 2068 133.300 66.650

Sumber : Hasil Perhitungan

Tabel 4.3 Kebutuhan Rolling Stock

Tahun
ke -

Tahun
Layanan

harian/ arah
(layanan)

Frekuensi
(Ft)

(layanan per
jam)

Headway
(menit)

Trip Perhari
(trip/hari/arah)

Jumlah Rolling
Stock (RS)

1 2019 33 1,81 33 33 7
2 2020 34 1,90 32 34 7
3 2021 36 2,00 30 36 8
4 2022 38 2,10 29 38 8
5 2023 40 2,20 27 40 9
6 2024 41 2,27 26 41 9
7 2025 42 2,34 26 42 9
8 2026 43 2,41 25 43 9
9 2027 45 2,48 24 45 10

10 2028 46 2,55 24 46 10
11 2029 47 2,63 23 47 10
12 2030 49 2,71 22 49 11
13 2031 50 2,79 22 50 11
14 2032 52 2,87 21 52 11
15 2033 53 2,96 20 53 12
16 2034 55 3,05 20 55 12
17 2035 57 3,14 19 57 12
18 2036 58 3,23 19 58 13
19 2037 60 3,33 18 60 13
20 2038 62 3,43 17 62 13
21 2039 64 3,53 17 64 14
22 2040 66 3,64 16 66 14
23 2041 67 3,75 16 67 15
24 2042 69 3,86 16 69 15
25 2043 72 3,98 15 72 16
26 2044 74 4,10 15 74 16
27 2045 76 4,22 14 76 16
28 2046 78 4,35 14 78 17
29 2047 81 4,48 13 81 17
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Tabel 4.3 (Lanjutan)

Tahun
ke -

Tahun
Layanan

harian/ arah
(layanan)

Frekuensi
(Ft)

(layanan
per jam)

Headway
(menit)

Trip Perhari
(trip/hari/arah)

Jumlah
Rolling

Stock (RS)

30 2048 39 2,18 28 39 9
31 2049 40 2,25 27 40 9
32 2050 42 2,31 26 42 9
33 2051 43 2,38 25 43 9
34 2052 44 2,45 24 44 10
35 2053 45 2,53 24 45 10
36 2054 47 2,60 23 47 10
37 2055 48 2,68 22 48 10
38 2056 50 2,76 22 50 11
39 2057 51 2,84 21 51 11
40 2058 53 2,93 20 53 11
41 2059 54 3,02 20 54 12
42 2060 56 3,11 19 56 12
43 2061 58 3,20 19 58 12
44 2062 59 3,30 18 59 13
45 2063 61 3,40 18 61 13
46 2064 63 3,50 17 63 14
47 2065 65 3,60 17 65 14
48 2066 67 3,71 16 67 14
49 2067 69 3,82 16 69 15
50 2068 71 3,94 15 71 15

Sumber : Hasil Perhitungan

4.2.2 Komponen Biaya

Total biaya untuk membangun dan mengoperasikan kereta cepat terdiri

dari tiga bagian utama yaitu biaya infrastruktur, biaya operasional dan

pemeliharaan (de Rus, 2009). Setelah didapat jumlah kereta dan trip per

hari, dilakukan perhitungan biaya operasional dan biaya pemeliharaan

dengan nilai kurs USD senilai Rp.14.600,- dan kurs euro Rp.16.100,-

seperti berikut :

1. Biaya infrastruktur proyek selama masa konstruksi yakni 4 tahun

berdasarkan  KCIC yakni sebesar USD 5,135 miliar atau setara dengan

Rp70.831.000.000.000,00.
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2. Biaya operasional layanan HSR tahunan (annual operating cost)

Biaya operasional layanan termasuk biaya tenaga kerja, energi,

terminal, manajemen lalu lintas, dan keselamatan sistem sesuai dengan

de Rus (2009) besarnya biaya yakni USD$40.000,00 /kursi/ tahun.

Biaya operasional = 75% x 593 x 7 x USD40.000,00

= $106.740.000,00

= Rp1.558.404.000.000,00 / tahun.

Nilai ini akan bertambah pada tahun berikutnya berdasarkan kenaikan

jumlah penumpang tiap tahun.

3. Biaya pemeliharaan infrastruktur tahunan (annual infrastructure cost)

Biaya pemeliharaan infrastruktur mencakup trek, signal, terminal  dan

infrastruktur pendukung lainnya. sesuai dengan de Rus (2009) besarnya

biaya berkisar $12.912,00/km.

Biaya pemeliharaan infrastruktur = $12.912,00 x 142,3

= $1.837.377,60

= Rp26.825.712.960,00 / tahun.

4. Biaya akuisisi rolling stock

Biaya akuisisi ini adalah biaya pengadaan unit rolling stock sesuai tipe

yang digunakan. Pada tahun ke 1- 30 digunakan tipe CRH380A dengan

nilai akuisisi $30.000,00/kursi, sedangkan pada tahun ke 30-50

digunakan tipe ICE-1 (Double Capasity) dengan nilai akuisi

€65.000,00. (de Rus, 2009) biaya akuisi sebagai berikut :
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Biaya akuisisi tipe CRH380A = $30.000,00 x 593

= $17.790.000,00

= Rp259.734.000.000,00

Biaya akuisisi tipe ICE-1 = €65.000,00 x 627

= €40.755.000,00 x Rp16.100

= Rp659.774.136.450,00

5. Biaya pemeliharaan rolling stock pertahun

Besarnya biaya pemeliharaan rolling stock tipe CRH380A berdasarkan

kasus referensi yakni $5.432,35/kursi/tahun (Tao.R, 2011).

Sedangkan besarnya biaya pemeliharaan rolling stock tipe ICE-1

€4.944,00/kursi/tahun. (de Rus, 2009)

Biaya pemeliharaan tipe CRH380A = USD$5.432,45 x 593

=$2.415.882,00

= Rp35.271.877.200,00 / tahun.

Biaya pemeliharaan tipe ICE-1 = €4.944,00 x 627

=€3.099888,00 xRp16.100,00

= Rp50.181.000.000,00/ tahun

Perhitungan Total Biaya (Cost) tahun berikutnya seperti pada tabel 4.4

berikut :
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Biaya (Cost)
Tahun

ke -
Cost

Tahun
ke -

Cost

0 Rp12.936.000.000.000,00
0 Rp26.124.000.000.000,00
0 Rp31.771.000.000.000,00
1 Rp1.637.096.923.493,33 26 Rp3.951.062.014.092,53
2 Rp1.728.833.590.160,00 27 Rp4.075.522.966.810,50
3 Rp2.084.891.090.160,00 28 Rp4.463.451.748.110,02
4 Rp1.926.296.765.160,00 29 Rp4.335.758.372.848,52
5 Rp2.292.227.423.910,00 30 Rp7.948.426.670.935,93
6 Rp2.099.397.318.922,50 31 Rp2.076.702.318.467,71
7 Rp2.168.308.330.785,38 32 Rp2.144.932.480.316,94
8 Rp2.239.286.673.004,14 33 Rp2.215.209.547.021,65
9 Rp2.572.128.365.489,46 34 Rp2.947.369.062.177,50
10 Rp2.387.695.288.749,34 35 Rp2.362.151.865.794,53
11 Rp2.465.255.239.707,02 36 Rp2.438.945.514.063,56
12 Rp2.804.875.989.193,44 37 Rp2.518.042.971.780,67
13 Rp2.627.425.341.164,44 38 Rp3.259.287.489.679,29
14 Rp2.712.177.193.694,57 39 Rp2.683.427.846.121,37
15 Rp3.059.205.601.800,61 40 Rp2.769.859.773.800,21
16 Rp2.889.384.842.149,83 41 Rp3.518.658.795.759,41
17 Rp2.981.995.479.709,52 42 Rp2.950.580.291.383,90
18 Rp3.337.118.436.396,01 43 Rp3.045.026.792.420,61
19 Rp3.175.635.061.783,09 44 Rp3.802.080.824.938,43
20 Rp3.276.833.205.931,78 45 Rp3.242.504.981.438,28
21 Rp3.640.801.294.404,93 46 Rp4.005.483.359.626,63
22 Rp3.488.428.405.532,28 47 Rp3.452.009.592.167,13
23 Rp3.858.744.349.993,45 48 Rp3.561.498.972.227,35
24 Rp3.712.909.752.788,46 49 Rp4.334.047.170.139,37
25 Rp4.089.960.137.667,31 50 Rp3.790.430.316.995,25

Sumber : Hasil Perhitungan

4.3 Estimasi Manfaat (Benefit) Finansial

Pada analisa ini estimasi manfaat finansial yang dilakukan hanya berdasarkan

hasil pendapatan dari penjualan tiket dengan penarifan tiket kereta cepat

Jakarta-Bandung oleh KCIC, tarif yang dikenakan untuk perjalanan Jakarta

menuju Bandung yakni sebesar Rp200.000 dan diasumsikan harga tiket

mengalami kenaikan sebesar Rp25.000 setiap lima tahun.
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Selain itu, telah diasumsikan bahwa akan ada 29.000 penumpang yang

melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya dengan

menggunakan kereta cepat setiap harinya. Jumlah penumpang yang

dipengaruhi laju pertumbuhan akan mengalami kenaikan pada tahun-tahun

berikutnya.

Peningkatan jumlah penumpang yang akan berdampak pada peningkatan

kebutuhan  jumlah rolling stock dan kenaikan jumlah pendapatan dari

penjualan tiket. Perhitungan benefit finansial tahun pertama sebagai berikut:

Benefit tahun ke-1 sampai ke-30 = Harga tiket x Kapasitas kereta x Tingkat

keterisian x Jumlah hari x Jumlah trip

= Rp200.000 x 593 x 75% x 365 x 33 x 2

= Rp2.117.000.000.000

Benefit tahun ke-30 sampai ke-50   = Harga tiket x Kapasitas kereta x Tingkat

keterisian x  Jumlah hari x Jumlah trip

= Rp325.000 x 1254x 75% x 365 x 39 x 2

= Rp11.673.491.565.423

Hasil perhitungan benefit selama umur dengan perubahan jenis rolling stock

proyek terlihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Estimasi Manfaat Finansial dari Pendapatan Tiket

Tahun
ke -

Benefit
Tahun ke

-
Benefit

1 Rp2.117.000.000.000 26 Rp10.371.746.059.831

2 Rp2.963.800.000.000 27 Rp10.682.898.441.626

3 Rp3.111.990.000.000 28 R 11.003.385.394.875

4 Rp3.267.589.500.000 29 R11.333.486.956.721

5 Rp3.430.968.975.000 30 Rp11.673.491.565.423

6 Rp3.975.635.299.781 31 Rp12.948.596.028.723

7 Rp4.094.904.358.775 32 Rp13.337.053.909.585

8 Rp4.217.751.489.538 33 Rp13.737.165.526.872

9 Rp4.344.284.034.224 34 Rp14.149.280.492.678

10 Rp4.474.612.555.251 35 Rp14.573.758.907.459

11 Rp5.120.945.479.898 36 Rp16.083.183.937.160

12 Rp5.274.573.844.295 37 Rp16.565.679.455.275

13 Rp5.432.811.059.624 38 Rp17.062.649.838.933

14 Rp5.595.795.391.413 39 Rp 17.574.529.334.101

15 Rp5.763.669.253.155 40 Rp18.101.765.214.124

16 Rp6.530.237.263.825 41 Rp19.887.806.048.584

17 Rp6.726.144.381.739 42 Rp20.484.440.230.042

18 Rp6.927.928.713.192 43 Rp21.098.973.436.943

19 Rp7.135.766.574.587 44 Rp21.731.942.640.051

20 Rp7.349.839.571.825 45 Rp22.383.900.919.253

21 Rp8.258.547.009.796 46 Rp24.496.381.568.507

22 Rp8.506.303.420.090 47 Rp25.231.273.015.562

23 Rp8.761.492.522.693 48 Rp25.988.211.206.029

24 Rp9.024.337.298.373 49 Rp26.767.857.542.210

25 Rp9.295.067.417.325 50 Rp29.192.710.519.563
Sumber : Hasil Perhitungan

4.4 Evaluasi Kelayakan Finansial

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yakni dilakukan analisis kelayakan

finansial dengan hasil perhitungan cash flow dapat dilihat pada lampiran 3

didapatkan hasil NPV (Net Present Value), BCR (Benefit Cost Ratio), IRR

(Internal Rate Of Return), PP (Payback period) dan yang di tampilkan pada

tabel 4.6 sebagai berikut:
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Kelayakan Finansial Investasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Skenario
Keterangan

single discount cash flow double discount cash flow
ke- NPV BCR IRR PP NPV BCR IRR PP

1
a. Tingkat Inflasi
Terbaik 3,6%

Rp 58.529.739.414.869 1,60 2,28%
36

tahun
Rp    1.270.450.839.976

1,60 0,27%
50

tahun
b. Discount Rate 2% (Positif) (Positif)

2
a. Tingkat Inflasi
Dasar 5,1%

Rp 13.185.261.713.722 1,60 0,82%
44

tahun
Rp (21.404.773.731.267)

1,60 < 0%
>50

tahun
b. Discount Rate 2% (Positif) (Negatif)

3
a. Tingkat Inflasi
Terburuk 6,1%

Rp
(6.254.503.048.621)

1,60 0,00%
>50

tahun
Rp (31.436.897.557.999)

1,60 0,0%
>50

tahun
b. Discount Rate 2% (Negatif) (Negatif)

4

a. Tingkat Inflasi
Terbaik 3,6%

Rp 58.529.739.414.869 1,60 2,28%
36

tahun
Rp (21.204.235.722.247)

1,60 0,0%
>50

tahunb. Discount Rate
3,46%

(Positif) (Negatif)

5

a. Tingkat Inflasi
Dasar 5,1%

Rp 13.185.261.713.722 1,60 0,82%
44

tahun
Rp (35.440.457.967.561)

1,60 <0%
>50

tahunb. Discount Rate
3,46%

(Positif) (Negatif)

6
a. Tingkat Inflasi
Terburuk 6,1%

Rp
(6.254.503.048.621)

1,60 0,00%
>50

tahun
Rp (41.898.784.461.145)

1,60 <0%
>50

tahun
b. Discount Rate 2% (Negatif) (Negatif)

Sumber : Hasil perhitungan
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 didapatkan nilai NPV (Net Present

Value) pada skenario 1 dan 2 yang memperhitungkan single discounted cash

flow dan pada skenario 1 yang memperhitungkan double discount cash flow

layak karena bernilai positif, sedangkan untuk sekenario lainnya tidak layak

karena bernilai negatif. Nilai BCR (Benefit Cost Ratio) pada semua skenario

layak karena bernilai lebih besar dari 1.

Selanjutnya hasil PP (Payback Period) pada sekenario 1 dan 2 pada single

discounted cash flow layak karena waktu pengembalian lebih kecil dari masa

konsesi proyek, namun pada double discount cash flow layak hanya pada

skenario 1, sedangkan dan skenario lain tidak layak karena bernilai lebih lama

dari masa konsesi proyek. Hasil nilai IRR (Internal Rate of Return) yang

diperoleh berkisar antara 0,27% sampai 2,28% nilai tersebut lebih kecil dari

pada nilai discount rate yang telah ditetapkan.

Dari hasil tersebut proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung ini dapat dikatakan

tidak layak jika ditinjau dari aspek finansial. Namun proyek ini memiliki

pengaruh ekonomi dan sosial yang sangat besar pada daerah yang dilalui dan

4 daerah yang dilakukannya pembangunan fasilitas pendukung proyek ini,

oleh sebab itu proyek kereta cepat ini masih memiliki peluang untuk

dikatakan layak. Untuk itu analisis ekonomi dan sosial perlu dilakukan

pengkajian kembali.
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Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk menilai kelayakan proyek dengan

mengetehui jumlah penumpang kereta cepat di lakukan analisis Break Even

Traffic Volume dengan menggunakan persamaan model (2.6.12)

Q0 > ∆ ( ) ( ) + + ( ) − (1 + )
dengan mempertimbangkan bahwa proyek ini mengikuti skema BOOT

(build-own-operate-transfer) dan proyek ini memiliki batas usia pakai,

penggunaan kereta cepat ini memiliki nilai investasi dari biaya konstruksi dan

pembelian Rolling Stock dan selama usia pakai operator akan mengeluarkan

beberapa biaya untuk pemeliharaan dan operasional yang akan dipengaruhi

oleh tingkat diskonto.

Penggunaan kereta cepat ini mempengaruhi general cost yang dapat

dinyatakan dalam bentuk uang, nilai waktu, jarak tempuh dimana faktor

konversinya ialah nilai waktu dan ditambah kesediaan untuk membayar

perjalanan yang dihasilkan. Asumsi model di atas berkonsetrasi pada manfaat

HSR berdasarkan penghematan nilai waktu dan permintaan yang

dibangkitkan atau jumlah penumpang yang berpindah dari moda lain

mempengaruhi proporsi lalu lintas serta mempengaruhi tingkat pertumbuhan

keuntungan tahunan  yang dihasilkan. Nilai-nilai asumsi tersebut di rujuk dari

pengalaman kereta cepat di kawasan Eropa maka dari semua asumsi tersebut

dilakukan perhitungan jumlah permintan penumpang tahun pertama yang

dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 sebagai berikut :
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Ambang Batas Permintaan Tahun Pertama r=2%

Keterangan:

Qt : Total Permintaan (Juta)

θ : Tingkat pertumbuhan keuntungan tahunan (%)

vΔt : Nilai waktu rata-rata (Rp/Jam)

r : Tingkat diskonto (%)

Ct : Biaya tetap tahunan pemeliharaan dan operasional (Rp)

Cq: Biaya variabel tahunan pemeliharaan dan operasional (Rp)

Cc : ½(Ct+Cq)

: Proporsi lalu lintas yang dihasilkan (%)

I : Biaya investasi / km (Rp)

T : Masa konsesi (tahun)

2% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 4%

70,528 15.62 15.62 15.43 14.59 14.59 14.40 13.54 13.54 13.35 17.80 17.80 17.53
76,940 14.32 14.32 14.15 13.38 13.38 13.20 12.41 12.41 12.23 16.32 16.32 16.06
83,352 13.22 13.22 13.06 12.35 12.35 12.19 11.46 11.46 11.29 15.07 15.07 14.83

497,758,257,203.09RpI vΔt

Ambang permintaan tahun pertama untuk NPV =
0 (r=2%) (T=50) (Ct=Rp26.825.712.960)

(Cq=Rp1.593.675.877.200)
(Cc=Rp810.250.795.080)

Qt (Juta Penumpang)

20% 30% 40% 50%
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Ambang Batas Permintaan Tahun Pertama r=3,46%

Keterangan:

Qt : Total Permintaan (Juta)

θ : Tingkat pertumbuhan keuntungan tahunan (%)

vΔt : Nilai waktu rata-rata (Rp/Jam)

r : Tingkat diskonto (%)

Ct : Biaya tetap tahunan pemeliharaan dan operasional (Rp)

Cq: Biaya variabel tahunan pemeliharaan dan operasional (Rp)

Cc : ½(Ct+Cq)

: Proporsi lalu lintas yang dihasilkan (%)

I : Biaya investasi / km (Rp)

T : Masa konsesi (tahun)

2% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 4%

70,528 15.87 15.87 15.77 14.84 14.84 14.74 13.79 13.79 13.69 18.17 18.17 18.02

76,940 14.55 14.55 14.45 13.60 13.61 13.51 12.64 12.64 12.55 16.65 16.66 16.52

83,352 13.43 13.43 13.34 12.56 12.56 12.47 11.67 11.67 11.58 15.37 15.38 15.25

497,758,257,203.09RpI vΔt

Ambang permintaan tahun pertama untuk
NPV = 0 (r=3,46%) (T=50)

(Ct=Rp26.825.712.960)
(Cq=Rp1.593.675.877.200)
(Cc=Rp810.250.795.080)

Qt (Juta Penumpang)

20% 30% 40% 50%
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Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 perhitungan jumlah

total permintaan pada tahun pertama dengan Break Even Traffic Volume pada

discount rate 2% memiliki nilai minimum yakni 11,29 juta penumpang dan

pada discount rate 3,46% memiliki nilai minimum yakni 11,58 juta untuk

mencapai Break Event. Nilai ini lebih besar prediksi PT.KCIC yaitu 29.000

penumpang/hari atau 10,58 juta/tahun.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat berdasarkan  hasil analisis kelayakan

finansial kereta cepat Jakarta – Bandung adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis kelayakan finansial proyek kereta cepat Jakarta – Bandung

tidak memenuhi syarat yang diindikasikan  NPV bernilai negatif yakni

pada skenario 2 bernilai Rp-21.404.773.731.267, skenario 3

Rp-31.436.897.557.999, skenario 4  Rp-21.204.235.722.247-, skenario 5

Rp-35.440.457.967.561- dan skenario 6 Rp-41.898.784.461.145. IRR

bernilai 0,27 sampai 2,28 lebih kecil discount rate dan PP lebih besar dari

50 tahun masa konsesi (umur proyek) .

2. Hasil perhitungan jumlah total permintaan pada tahun pertama dengan

Break Even Traffic Volume jumlah permintaan berkisar antara 11,29 juta

sampai 11,58 juta penumpang. Jumlah penumpang Kereta Argo

Parahyangan Jakarta-Bandung saat ini adalah 4,38 juta  pada tahun 2018.

3. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial yang telah dilakukan,

proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dikatakan belum layak. Namun

proyek ini memiliki manfaat ekonomi dan sosial seperti pengembangan

wilayah Walini yang akan memberikan pendapatan tambahan dari

fasilitas publik yang dibangun serta proyek ini menguntungkan untuk
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pemerintah Indonesia karena setelah masa konsesi proyek ini akan

diserahkan pada pemerintah Indonesia sehingga proyek ini berpeluang

untuk bisa dikatakan layak.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis kelayakan finansial proyek kereta cepat

Jakarta – Bandung adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Keputusan  untuk membangun infrastruktur HSR (Hight Speed Rail) baru

tergantung pada kapasitas untuk menghasilkan manfaat sosial yang

mengkompensasi biaya konstruksi, pemeliharaan dan operasional.

Keputusan ini tidak selalu didasarkan pada analisis ekonomi yang sehat

karena campuran argumen lain seperti penghematan waktu, dampak

lingkungan, pembangunan daerah dan sebagainya dapat menjadi alasan

yang mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan infrastruktur ini.

2. Proyek HSR memerlukan jumlah permintaan yang tinggi serta kesediaan

untuk membayar yang tinggi untuk fasilititas yang telah disediakan.

3. Merujuk kepada hasil analisis disarankan agar masa konsesi proyek

seharusnya lebih kecil dari usia manfaat proyek sehingga proyek masih

memberikan keuntungan dari sisa usia manfaat.

4. Berdasarkan keterbatasan informasi serta asumsi pada analisis ini maka

pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisa sensitivitas pada

variabel lainnya yang memberikan pengaruh terhadap aliran kas (cash

flow) seperti biaya pada investasi awal, biaya operasional pada proyek

tersebut,nilai sisa, dll.
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