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ABSTRACT 

Grand City Balikpapan Project which has been launched since 2014 and is 

developing the latest housing products in Cluster X which all consist of 125 units 

with the 68/120 type which will be developed in 5 years. Considering that the 

Grand City Balikpapan Project is a property product that risks large capital for 

the long term, it will be very necessary to do an analysis of the feasibility of 

investing in Grand City Balikpapan Cluster X. In analyzing data to determine the 

results of the study, researchers used the Investment Assessment Method; Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Returns (IRR), Profitability Index (PI) and 

Cost of Capital (COC).  

The results of the study concluded that Projected Cash Flow was expected to 

be acceptable and showed a positive amount or a surplus of  Rp. 3,081,177,500,- 

and NPV analysis or cash flow discounted on the basis of the assumed rate of 

return of 10% obtained by NPV of Rp. 1,042,263,786,- While the IRR analysis 

using discounted cash flow basis yields 18.15% Profitability Index Analysis shows 

a comparison between revenues (benefit) with capital costs showing the ratio 

1.0397 or more than 1. Analysis of Cost of Capital is an analysis of the real costs 

that must be incurred by the company to obtain funds derived from debt assuming 

loan interest = 10% pa. generate a ratio of 6.5%..  

Based on the results of the research, the researchers concluded that the 

Project Value was Rp. 80,763,150,000, - with Projected Net Surplus Rp. 

3,081,177,500,- with a 10% NPV value of Rp. 1,042,263,786,-. The NPV obtained 

is positive NPV, this indicates that this project is feasible to run. Thus the Grand 

City Balikpapan Project is very feasible to be developed and worth investing in 

this project because this project is profitable and has very good prospects. 

 

Keyword: property, grandcitybalikpapan, investment, cash flow, business 

feasibility, NPV,  IRR, Profitability Index, COC 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap individu dan atau 

perusahaan dapat memiliki properti sesuai dengan kemampuannya. Dengan 

demikian maka hampir setiap orang memiliki daftar prioritas untuk sebuah 

properti yang diinginkannya. Sebuah keinginan untuk memiliki real estate dari  
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rumah terkecil sampai tempat komersial terbesar, baik sebagai pemilik, pengguna 

atau investor. 

Perkembangan bisnis properti di masa sekarang ini, selalu bergerak ke arah 

perkembangan  dan  kemajuan pesat  yang  melewati  batas ruang, gerak  dan 

waktu.  Sementara itu gelombang globalisasi semakin tak terbendung sehingga 

menyebabkan perusahaan pengembang  berlomba-lomba  untuk bersaing  dalam  

berbagai  strategi  bisnis khususnya dalam dunia real estate. Hal-hal  seperti  itu  

yang selalu  memicu  adanya  beberapa  perusahaan untuk  bersaing dan saling 

mempengaruhi dalam memasarkan produk perumahan sesuai dengan 

perkembangan dan kemajuan globalisasi dengan tujuan menciptakan sesuatu yang 

mampu  menguasai  pasar. 

Perusahaan properti yang menggeluti bisnis real estate akan selalu ingin 

menangkap peluang  pasar  agar calon konsumen yang ingin membeli properti 

sebagai investasi atau sebagai pemilik ataupun pengguna, dapat merealisasikan 

niatnya untuk memiliki properti dengan  membeli  produk  yang sedang  mereka  

pasarkan. Investor yang telah memilih jenis properti yang akan dibelinya tentu 

telah mengesampingkan peluang investasi lain yang tersedia dan memilih untuk 

berinvestasi di properti.   

 

LANDASAN TEORI 

Menurut (Warsika : 2013), Seorang investor properti, umumnya  dapat  

berinvestasi  mengikuti beberapa kategori  properti berikut: 

 Perumahan: Rumah untuk keluarga kecil, kondominium, apartemen dan 

lainnya 
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 Komersial: Gedung perkantoran, toko ritel, pusat perbelanjaan, ruko, rukan. 

 Industri: Properti digunakan untuk pembuatan, perakitan, dan atau distribusi 

seperti pabrik, gudang 

 Pertanian: Lahan pertanian, peternakan, perikanan dan berbagai penggunaan 

pertanian. 

Alasan utama mengapa investasi properti jadi pilihan banyak orang adalah 

karena jenis investasi ini merupakan investasi yang secara nyata dapat dinikmati 

kegunaannya secara fisik dan harganya yang selalu meningkat. Harga properti 

pasti naik setiap tahun disebabkan karena kebutuhan untuk hunian tidak pernah 

berkurang. Setiap calon investor akan mengidentifikasi jenis properti  dan  di 

lokasi mana  yang cocok untuk berinvestasi, oleh sebab itu perlu dilakukan 

analisis lebih mendalam tentang prospek dan kelayakan membeli produk properti 

yang sedang diinginkannya. 

Proses pengumpulan informasi atau analisis  adalah menjadi tahap yang 

sangatlah penting karena menjadi penentu pengambilan keputusan. Adapun yang 

menjadi bahan pertimbangan analisis  paling tidak harus meliputi: 

1. Analisis Pasar 

2. Analisis Properti 

3. Analisis Keuangan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan 

aliran kas proyek usaha sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana 

usaha yang dimaksud. 

Keuangan usaha dianalisis untuk menentukan rencana investasi melalui 

perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara 

pengeluaran dan pendapatan. 
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Menurut ( Brigham & Houston. 2006:214 ), Dengan investasi, seorang 

induvidu atau perusahaan akan membelanjakan uangnya hari ini dengan berharap 

akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa mendatang. Konsep 

pengembalian memberikan cara yang mudah bagi investor menyajikan kinerja 

keuangan dari suatu investasi.  

 

GAMBARAN UMUM 

Banyak kalangan berpendapat bahwa pembangunan kawasan perumahan 

skala besar melalui dalih pembangunan kota baru atau kota mandiri akan 

menciptakan efisiensi dari berbagai aspek. Pihak pengembang dan perbankan 

selalu mengasumsikan dari kalkulasi bisnis bahwa proyek properti skala besar 

akan lebih menguntungkan daripada proyek skala kecil.  

Proyek Grand City Balikpapan merupakan produk properti yang berlokasi di 

Kalimantan Timur dari perusahaan pengembang Kelompok Usaha Sinarmasland. 

Produk  ini  telah diluncurkan sejak tahun 2014 dan telah mempertaruhkan modal 

besar dalam jangka panjang. Peneliti menetapkan pokok masalah yang dibahas 

adalah apakah menginvestasikan dana pada Proyek Perumahan Grand City 

Balikpapan menguntungkan atau tidak. Dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan analisa cash in flow, cashout flow, projected cash flow, analisa 

NPV, analisa IRR, analisa profitability dan analisa COC. 

Perumahan Grand City Balikpapan merupakan suatu kawasan permukiman 

yang terpadu dengan kegiatan perekonomian, perkantoran dan rekreasi yang 

berlokasi di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dan di 

Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur yang 
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dikembangkan dengan maksud mendukung pemecahan orientasi pusat kota ke sub 

pusat kota lainnya di Kota Balikpapan. (www.grandcitybalikpapan.com) 

Perumahan Grand City Balikpapan akan menjadi kawasan baru yang 

menghubungkan area Balikpapan Utara dengan area Balikpapan Selatan sebab di 

tengah-tengah Perumahan Grand City Balikpapan akan dibangun jalan utama 

yang juga berfungsi menghubungkan  semua kawasan di Kota Balikpapan dalam 

rangka membantu masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengurai 

kemacetan di Jl. Soekarno Hatta km. 5,5. (www.kaltim.tribunnews.com) 

 

Rencana Pengembangan  

Luas Lahan Keseluruhan  2.250.000 M
2
 

Lahan Komersial   

Rumah                       866.920 M
2
 

Ruko                          325.800 M
2
 

Club House, Pasar Modern   52.000 M
2
 

Kantor                            19.680 M
2
 

Lahan Non Komersial   

Jalan & Saluran  672.000 M
2
 

Danau / Waduk / Bendali    45.000 M
2
 

Penghijauan & Taman 247.600 M
2
 

Rumah Ibadah     14.000 M
2
 

Sekolah       7.000 M
2
 

Jumlah     2.250.000 M
2 
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Rencana Pemasaran 

Perumahan Grand City Balikpapan berkeinginan mengimplementasikan 

berbagai selera masyarakat atau calon pembeli dan trend pasar dalam 

mendapatkan lingkungan perumahan yang mempunyai nilai tambah dan 

mempunyai ciri khas dibanding perumahan lainnya. 

Proyek yang dikembangkan adalah proyek perumahan beserta fasilitasnya 

yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Jumlah keseluruhan 

rumah yang akan dibangun sebanyak  5.350 unit dan ruko sebanyak 2.580 unit 

dan beberapa sarana pelengkap seperti Club House, Sekolah, Perkantoran, Rumah 

Ibadah, Pasar Modern, Mall dan Rumah Sakit untuk memenuhi kebutuhan warga 

perumahan yang semua  kelengkapannya terletak di dalam kawasan seluas 225 

Hektar. 

Unit rumah yang akan dibangun adalah terdiri dari beberapa ukuran type. 

Semua type rumah telah melalui kajian design untuk memenuhi kebutuhan dan 

selera serta arsitektur yang sedang disukai masyarakat pada saat ini. 

 

 

Type – type  rumah  yang akan dibangun antara lain : 

- Type     38 /   90   - Type     48 / 105 

- Type     68 / 120  - Type     95 / 160 

- Type   119 / 180  - Type   155 / 200 

- Type   200 / 240  - Type   280 / 300 
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Namun yang menjadi bahan analisa dalam jurnal ini adalah hanya Cluster X 

yang semuanya terdiri dari 125 unit dengan type 68/120 yang akan dikembangkan 

dalam jangka waktu 5 tahun. 

Segmen pasar yang akan dituju adalah masyarakat yang bermukim di 

Kalimantan Timur dan sekitarnya dengan target market kalangan  menengah ke 

atas. Sehingga ditinjau dari sudut Marketing Mix maka Grand City Balikpapan 

akan tercakup pada product, price dan promotion. (Kertajaya;2004) 

 

METODE PENELITIAN 

1. Net Present Value (NPV) adalah selisih antara benefit (penerimaan) dengan 

cost (pengeluaran) yang dapat dinilaikinikan. 

  b1 – c1          b2 – c2      bn – cn 

NPV = - kt + -----------  +  -----------  +  ----------- 

   (1+i )          ( 1+i )
2
       ( 1+i )

2
 

Dimana : 

kt merupakan modal yang digunakan pada periode investasi. 

b1, b2,…., bn adalah penerimaan pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 

n. 

c1, c2,…., cn adalah pengeluaran pada tahun ke 1 sampai dengan tahun ke 

n. 

i adalah tingkat discount rate. 

Apabila NPV > 0 maka investasi layak dijalankan. 

 

2. Internal Rate of Returns (IRR) merupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa antara benefit (penerimaan) yang telah dinilaikinikan 

dan cost (pengeluaran) yang telah dinilaikinikan adalah sama dengan nol. 
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  b1 – c1          b2 – c2      bn – cn 

IRR = - kt + -----------  +  -----------  +  ----------- 

   (1+r )          ( 1+r )
2
      ( 1+r )

2
 

Dimana : 

r menunjukkan Internal Rate of Returns 

Apabila IRR > Discount Rate maka proyek sebaiknya dijalankan. 

 

3. Profitability Index (PI)  yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan 

(benefit) dengan biaya modal (K) yang digunakan setelah dinilaikinikan. 

    Nilai Aliran Kas Masuk 

 PI   =    -------------------------------- 

         Nilai Investasi 

 

Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah : 

Jika PI > 1 ; maka investasi layak atau dapat dijalankan 

Jika PI < 1 ; investasi tersebut tidak layak dijalankan 

 

4. Cost of Capital (COC) adalah besarnya biaya sesungguhnya yang harus 

ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari suatu sumber. 

        interest 

   =  ------------------------   x   ( 1 - %Tax ) x 100% 

          working capital  

 

PEMBAHASAN 

Mengingat Proyek Grand City Balikpapan merupakan produk properti yang 

telah diluncurkan sejak tahun 2014 dan telah mempertaruhkan modal besar dalam 

jangka panjang maka akan menjadi sangat perlu dilakukan analisis tentang layak 

tidaknya menginvestasikan dana pada Cluster X  Grand City Balikpapan.  
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Dalam menganalisis data untuk menentukan hasil penelitian, peneliti 

melakukan suatu kegiatan untuk mempelajari secara mendalam artinya meneliti 

secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung 

dan dianalisis hasil penelitian yang dilakukan terhadap usaha yang akan 

dijalankan dengan ukuran tertentu sehingga diperoleh hasil maksimal dari 

penelitian tersebut ( Jumingan, 2009 ) 

Asumsi 

1. Rencana stock keseluruhan yang akan dipasarkan untuk Cluster X  Grand City 

Balikpapan berjumlah 125 unit dan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. 

2. Asumsi stock yang laku terjual di Cluster X  Grand City Balikpapan selama 5 

tahun berjumlah 90 unit. 

3. Pengembangan dilakukan atas dasar asumsi jumlah unit yang laku terjual yaitu 

90 unit.  Pada awalnya disediakan  rumah  ready stock sebanyak 25 unit dan di 

tahun berikutnya merupakan produk pesanan atau indent. 

4. Dalam penelitian ini menggunakan asumsi semua unit yang dipasarkan di 

Cluster X  Grand City Balikpapan adalah rumah type 68/120. 

5. Harga jual  direncanakan  mengalamai  kenaikan 10% per tahun  dengan  harga  

Perdana  Rp. 830.000.000,- per unit. 

6. Harga jual tanah kavling diasumsikan Rp.3.800.000,- per meter  

7. Harga jugl bangunan diasumsikan Rp.5.500.000,- per meter 

8. Harga perolehan tanah diasumsikan Rp.200.000,- per kavling . 

Tabel 1. Proyeksi Arus Kas 
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Cash In Flow 

Seluruh penerimaan Cash In Flow berjumlah Rp.80.763.150.000,- merupakan 

hasil penjualan dari 90 unit rumah type 68/120 selama 5 tahun. 

Cash Out Flow 

Seluruh pengeluaran Cash Out Flow berjumlah Rp.77.681.972.500,- merupakan 

pengeluaran selama 5 tahun untuk keperluan. 

1. Pematangan Tanah Kavling Rp.18.000.000.000,- merupakan semua bentuk 

pengeluaran atau asumsi pembebanan Harga Pokok atas Kavling yang laku 

terjual dengan asumsi Rp.200.000.000,- per kavling. 

2. Biaya perencanaan dan perizinan Rp.700.000.000,- meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk aspek legal dan perizinan proyek. 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total

Data Asumsi

Rencana Stock Pemasaran  (unit) 30                      55                      30                      5                        5                      125                    

Rencana Pengembangan  (unit) 25                      35                      20                      10                      -                   90                      

Rencana Penjualan  (unit) 45                      25                      15                      5                      90                      

Rencana Type yang dipasarkan 68/120 68/120 68/120 68/120

Harga Penjualan (kenaikan 10% per tahun) 830,000,000      913,000,000      1,004,300,000   1,104,730,000 3,852,030,000   

Kavling per meter 3,800,000          4,180,000          4,598,000          5,057,800        17,635,800        

Bangunan per meter 5,500,000          6,050,000          6,655,000          7,320,500        25,525,500        

Perolehan Tanah per Kavling 200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000    1,000,000,000   

Pajak Bumi dan Bangunan per Kavling 10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000        10,000,000      50,000,000        

Pajak Penghasilan 2,5% per Kavling 20,750,000        20,750,000        20,750,000        20,750,000        20,750,000      103,750,000      

Penerimaan dari Penjualan -                    37,350,000,000 22,825,000,000 15,064,500,000 5,523,650,000 80,763,150,000 

Pengeluaran/Biaya

Pematangan Tanah Kavling -                    9,000,000,000   5,000,000,000   3,000,000,000   1,000,000,000 18,000,000,000 

Biaya Perencanaan dan Perijinan 200,000,000      200,000,000      150,000,000      150,000,000      700,000,000      

Biaya Pembersihan dan Cut & Fill 350,000,000      250,000,000      150,000,000      100,000,000      850,000,000      

Biaya Pembuatan Jalan Saluran 2,500,000,000   3,500,000,000   2,000,000,000   3,500,000,000   11,500,000,000 

Design Construction -                    9,450,000,000   5,250,000,000   3,150,000,000   1,050,000,000 18,900,000,000 

Sarana Prasarana 4,500,000,000   3,500,000,000   2,500,000,000   2,000,000,000   12,500,000,000 

Pajak Bumi dan Bangunan 300,000,000      550,000,000      300,000,000      50,000,000        50,000,000      1,250,000,000   

Biaya Operasional Overhead (10%) -                    3,735,000,000   2,282,500,000   1,506,450,000   552,365,000    8,076,315,000   

Biaya Pemasaran (5%) -                    1,867,500,000   1,141,250,000   753,225,000      276,182,500    4,038,157,500   

Pajak Penghasilan Final -                    933,750,000      518,750,000      311,250,000      103,750,000    1,867,500,000   

Total Pengeluaran 7,850,000,000   32,986,250,000 19,292,500,000 14,520,925,000 3,032,297,500 77,681,972,500 

Surplus / Defisit (7,850,000,000) 4,363,750,000   3,532,500,000   543,575,000      2,491,352,500 3,081,177,500   

Discount Factor ( i=10%) 0.9091               0.8264               0.7513               0.6830               0.6209             

Present Value ( i=10% ) (7,136,363,636) 3,606,404,959   2,654,019,534   371,269,039      1,546,933,891 

Net Present Value 1,042,263,786   

Uraian
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3. Biaya Pembersihan dan Cut & Fill Rp.850.000.000,- merupakan biaya 

preparasi proyek untuk keperluan pembersihan lahan dan pembentukan lahan 

di proyek. 

4. Biaya Pembuatan Jalan Saluran Rp.11.500.000.000,- yaitu pengeluaran dalam 

rangka membuat jalan utama dan jalan cluster sampai dengan pembuatan 

saluran air. 

5. Biaya Design Construction Rp.18.900.000.000,- merupakan biaya konstruksi 

atau biaya pembangunan unit rumah yang terjual. 

6. Biaya Sarana Prasarana Rp.12.500.000.000,- adalah biaya untuk pembuatan 

taman, gerbang cluster, pos sekuriti serta keperluan cluster lainnya. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Rp.1.250.000.000,- merupakan PBB atas semua 

stock yang direncanakan dalam Site Plan.  

8. Biaya Operasional dan Overhead Rp.8.076.315.000,- merupakan biaya 

operasional proyek yang diasumsikan 10% dari jumlah penerimaan. 

9. Biaya Pemasaran Rp.4.038.157.500,- merupakan biaya penjualan yang 

diasumsikan 5% dari penerimaan. 

10. Pajak Penghasilan Final Rp.1.867.500.000,- adalah PPh 4(2) final atas unit 

yang terjual dengan tarif 2,5% dari harga jual. 
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Tabel. 2  Analisa NPV 

 

Hasil Analisa 

1. Projected Cash Flow atau aliran kas bersih yang diharapkan bisa diterima dan 

menunjukkan angka positif atau surplus sejumlah Rp. 3.081.177.500,- 

2. Analisa NPV adalah cash flow yang  didiskontokan atas dasar rate of return 

yang diinginkan. Angka discount rate yang digunakan adalah 10% dan 

diperoleh NPV sebesar Rp.1.042.263.786,-  

3. Analisa IRR menggunakan dasar discounted cash flow yaitu bunga yang akan 

menjadikan nilai sekarang  dari  projected cash flow sama  dengan  

pengeluaran. 

   345.644,336   

  15  +  ------------------------------------- ( 20 – 15 ) 

   345.644,336 - (203.654,474)   

 

    345.644.336   

  15  +  ---------------------   ( 20 – 15 ) 

     549.298.809    

   

  15  + 0,6292 x 5  

   

  15  +   3,15  =   18,15 % 

 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total

Total Penerimaan -                    37,350,000,000 22,825,000,000 15,064,500,000 5,523,650,000 80,763,150,000 

Total Pengeluaran 7,850,000,000   32,986,250,000 19,292,500,000 14,520,925,000 3,032,297,500 77,681,972,500 

Surplus / Defisit (7,850,000,000) 4,363,750,000   3,532,500,000   543,575,000      2,491,352,500 3,081,177,500   

Discount Factor ( i=15%) 0.8696               0.7561               0.6575               0.5718               0.4972             

Present Value ( i=15% ) (6,826,086,957) 3,299,621,928   2,322,676,091   310,790,770      1,238,642,502 

Net Present Value ( i=15% ) 345,644,336      

Discount Factor ( i=20%) 0.8333               0.6944               0.5787               0.4823               0.4019             

Present Value ( i=20% ) (6,541,666,667) 3,030,381,944   2,044,270,833   262,140,721      1,001,218,694 

Net Present Value ( i=20% ) (203,654,474)    

Uraian
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Berdasarkan hasil  perhitungan, didapat kesimpulan bahwa IRR Cluster X 

Grand City Balikpapan  adalah  18,15%  yang  artinya  masih  jauh  di atas  

asumsi  angka  asumsi  rate of return  awal yaitu 10%. 

4. Analisa Profitability Index menunjukkan perbandingan antara penerimaan 

(benefit) dengan biaya modal.  Dengan  anggapan investasi awal = 0 sehingga 

Profitability Index / ratio > 1 

Dalam penelitian ini PI adalah Rp.80.763.150.000,- berbanding 

Rp.77.681.972.500,- menunjukkan angka 1,0397 atau lebih dari 1 

5. Analisa Biaya modal (Cost of Capital) adalah menganalisa biaya riil yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang berasal dari 

hutang. Apabila diasumsikan bunga pinjaman = 10% p.a. maka dalam analisa 

ini, Cash Flow untuk tahun pertama mengalamai defisit Rp.7.850.000.000,- 

atau perlu pinjaman sejumlah tersebut dengan membayar bunga 

Rp.785.000.000,- 

 

             785.000.000,- 

     =  ------------------------   x   ( 1 - %Tax ) x 100% 

      7.850.000.000,- 

 

 

             785.000.000,- 

     =  ------------------------   x   ( 1 - 35% ) x 100% 

      7.850.000.000,- 

 

 

             785.000.000,- 

     =  ------------------------   x   65%  =  6,5% 

      7.850.000.000,- 
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KESIMPULAN 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

- Project Value : Rp. 80.763.150.000,- 

- Projected Net Surplus : Rp. 3.081.177.500,- 

- NPV 10% : Rp. 1.042.263.786,- 

NPV yang diperoleh adalah NPV positif, hal ini menunjukkan bahwa 

proyek ini layak untuk dijalankan.  

2. IRR : 18,15 %. IRR yang diperoleh adalah IRR > Discount Rate (18,15 % > 

10%), hal ini menunjukkan proyek ini layak untuk dijalankan. 

3. Cost of Capital = 6,5% relatif kecil dibanding asumsi bunga bank yang 

saat ini diasumsikan 10% pa. 

Dengan demikian proyek Grand City Balikpapan ini layak untuk 

dikembangkan dan setiap investor layak menginvestasikan dana pada proyek ini 

karena diperoleh kesimpulan bahwa proyek ini adalah menguntungkan dan 

mempunyai prospek yang sangat bagus.  

Dari analisis di atas yang paling baik adalah Analisa NPV karena selain 

memperhatikan time of money juga rate of return atau cost of capital yang 

diinginkan. Secara umum, nilai sekarang dari arus kas yang akan jatuh tempo 

pada tahun ke n di masa depan adalah jumlah uang, bila dimiliki sekarang akan 

berkembang menjadi sama dengan jumlah di masa depan. (Brigham & Houston. 

2006:288). 
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Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :  

1. Bagi para pembeli tidak perlu ragu apabila ingin berinvestasi pada Grand 

City Balikpapan karena harga yang ditawarkan adalah rata-rata Rp. Rp. 

830.000.000,- per unit. Dengan harga jual tanah kavling Rp.3.800.000,- 

per meter dan harga jual bangunan Rp.5.500.000,-  per meter  sudah bisa  

mendapatkan kawasan hunian eksklusif dengan kelengkapan fasilitas 

sebuah Kota Mandiri. Hal ini dapat dibandingkan dengan harga kavling 

yang dijual perusahaan kompetitor yaitu sekitar Rp.1.000.000.000,- / unit.  

2. Bagi para developer, investor dan pemberi bantuan kredit tidak perlu ragu 

mengucurkan dananya untuk proyek Grand City Balikpapan ini karena 

Cluster X mempunyai projected net profit sebesar Rp. 3.081.177.500,-.  

3. Bagi pemberi bantuan kredit (khususnya), proyek ini mempunyai cash 

flow yang baik sehingga diproyeksikan mampu membayar hutang. 
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