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ABSTRAK
Nama
: Fajri Ramdhan Saleh
Program Studi : Teknik Industri
Judul
: Perancangan Model dan Analisis Opportunity Cost Proyek
Pemindahan Jalan Nasional untuk Perluasan Area Pertambangan
Perusahaan Batu Bara Menggunakan Simulasi Monte Carlo
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis opportunity cost bagi pihak eksternal
perusahaan selama tahun 2010-2021 dari pelaksanaan proyek pemindahan jalan
nasional akibat perluasan area pertambangan perusahaan batubara. Indikatorindikator yang digunakan untuk menilai kelayakan poryek adalah aggregate
benefit cost ratio, benefit cost ratio, margin of aggregate benefit cost, margin of
benefit cost, present value of aggregate net benefit (PVANB), dan present value of
net benefit (PVNB). Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menganalisis dampak
ketidakpastian berbagai variabel input terhadap variabel indikator dalam analisis
ini. Dari hasil simulasi, didapat bahwa nilai rata-rata distribusi data untuk
variabel-variabel indikator opportunity cost selalu menunjukkan nilai positif.
Tingkat kepastian kelayakan semua variabel indikator tersebut selalu lebih dari
50%. Nilai rata-rata distribusi hasil simulasi variabel PVANB adalah
$1.787.926.660 dan PVNB adalah $3.505.232.320. Melalui nilai-nilai indikator
tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek pemindahan jalan nasional ini layak
untuk dilaksanakan.

Kata kunci:
Analisis Opportunity Cost, simulasi Monte Carlo, perusahaan batubara, jalan
nasional
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ABSTRACT
Name
: Fajri Ramdhan Saleh
Study Program : Industrial Engineering
Title
: Opportunity Cost Model Design and Analysis of National Road
Relocation Project for Coal Mining Company Area Expansion
using Monte Carlo Simulation

The aim of this research is to analyze the opportunity cost for external parties of
the company from 2010 to 2021 from the national road relocation project for coal
mining company area expansion. Indicators used to analyze the project feasibility
are aggregate benefit cost ratio, benefit cost ratio, margin of aggregate benefit
cost, margin of benefit cost, present value of aggregate net benefit (PVANB), and
present value of net benefit (PVNB). Monte Carlo simulation is used to analyze
the impact of input variables’ uncertainty toward the indicator variables in this
analysis. From the result of simulation, distribution mean of opportuniti cost’s
indicator variables always show large positive values. Feasibility certainty level
also indicates values more than 50%. Distribution mean of PVANB is
$1.787.926.660, and PVNB distribution mean is $3.505.232.320. Based on those
indicators, it can be concluded that the project is feasible to be implemented.

Key words:
Opportunity Cost Analysis, Monte Carlo simulation, coal mining company,
national road
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Batubara merupakan satu dari energi alternatif yang termasuk memiliki

pertumbuhan yang pesat, baik dari segi produksi maupun konsumsi. Hal ini yang
membuat industri batubara kian populer, terutama setelah kenaikan harga bahan
bakar utama, yaitu minyak bumi, yang tak terkendali yang terjadi pada tahun lalu.
Selain penggunaanya yang lebih efisien, batubara juga tersedia dalam jumlah yang
melimpah di dunia sehingga memberikan kemungkinan untuk dikonsumsi dalam
jangka waktu panjang. Selama kurun waktu 10 tahun, yaitu 1997-2007, produksi
dan konsumsi batubara dunia telah naik lebih dari 35%, dengan kenaikan tertinggi
terjadi di wilayah Asia Pasifik1.
Indonesia sebagai salah satu negara produsen batubara terbesar kedelapan
dan pengekspor batubara terbesar kedua di dunia2 memiliki peran yang cukup
besar bagi pasar batubara dunia. Jumlah sumber daya batubara Indonesia tahun
2005 berdasarkan perhitungan Pusat Sumber Daya Geologi, Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 61,366 miliar ton3. Indonesia
menargetkan untuk menggenjot produksi batubara sebesar 230 juta ton per tahun
mulai tahun 2009, dan diperkirakan tersebut akan semakin meningkat. Terus
meningkatnya target produksi batubara Indonesia pada masa mendatang
dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan akan batubara, baik untuk kebutuhan
dalam negeri (domestik) maupun untuk memenuhi permintaan luar negeri
(ekspor). Hal ini mengingat sumber daya batubara Indonesia yang masih
melimpah, di lain pihak harga BBM yang tetap tinggi, menuntut industri yang
selama ini berbahan bakar minyak untuk beralih menggunakan batubara.

1

PT Asia Kapitalindo Securities, Tbk. 2009. Sektor Batubara 2009 – Industrial Research.
British Petroleum.June 2007.BP Statistical review of world energy June 2007".
3
Tim Kajian Batubara Nasional, PuslitbangTeknologi Mineral Batubara. 2006. Batubara
Indonesia
2
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Adanya rencana pembangunan PLTU baru di dalam dan luar Pulau Jawa
dengan total kapasitas 10.000 MW, meningkatnya produksi semen setiap tahun,
dan semakin berkembangnya industri-industri lain seperti industri kertas (pulp)
dan industri tekstil merupakan indikasi permintaan dalam negeri akan semakin
meningkat. Demikian pula halnya dengan permintaan batubara dari negara-negara
pengimpor mengakibatkan produksi akan semakin meningkat pula, mengingat
posisi Indonesia yang merupakan negara pengekspor batubara terbesar kedua di
dunia4.
Berbagai perusahaan pertambangan batubara nasional kini juga telah
merencanakan peningkatan kapasitas produksinya guna mendukung target
pemerintah dalam meningkatkan produksi batubara nasional. Usulan untuk
melakukan perluasan area pertambangan untuk meningkatkan kapasitas produksi
pun telah diajukan oleh perusahaan pertambangan batubara nasional pemilik area
PKP2B kepada pemerintah. Akan tetapi, sering kali rencana perluasan area
pertambangan tersebut terkendala dengan adanya fasilitas publik yang ada pada
area PKP2B tersebut. Seringkali cadangan batubara yang tersimpan berada di
bawah fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, permukiman penduduk, dan
fasilitas umum lainnya.
Di satu sisi, hilangnya fasilitas publik akan memiliki dampak bagi
kehidupan sosial masyarakat di sekitar area pertambangan, namun di sisi lain
perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk menambang sejumlah cadangan
batubara yang akan berdampak pada ketidakmampuan perusahaan untuk
memenuhi permintaan akan batubara sebagaimana yang telah ditargetkan oleh
pemerintah. Masalah dilematis seperti ini haruslah dipecahkan dengan cara
mencari solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan (win-win solution) bagi
perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar. Selain itu, rencana perluasan area
pertambangan yang akan dilakukan juga harus melalui analisis dan studi
kelayakan yang menyeluruh terhadap semua aspek yang berkaitan dengan rencana
perluasan tersebut. Oleh karena itu, salah satu kajian yang perlu dilakukan dalam
rangka menilai kelayakan rencana tersebut adalah analisis opportunity cost.
Dengan analisis opportunity cost nantinya akan diukur seberapa besar keuntungan
4

World Coal Flows.(2008).Importing and Exporting Regions
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maupun kerugian yang akan diterima oleh perusahaan maupun masyarakat jika
perluasan area pertambangan yang bersinggungan dengan fasilitas publik tersebut
jadi dilaksanakan ataupun jika tidak jadi dilaksanakan.
Akan tetapi, di sisi lain terdapat juga berbagai bentuk ketidakpastian yang
secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keuntungan dan
kerugian yang akan diterima oleh berbagai pihak yang terkait dengan rencana
perluasan area pertambangan perusahaan. Misalnya saja, perubahan harga batu
bara akan mempengaruhi besarnya pendapatan langsung yang diterima oleh
perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode simulasi yang tepat untuk
mensimulasikan besarnya keuntungan dan kerugian dari menjalankan proyek
perluasan area pertambangan dengan berbagai variabel ketidakpastian yang terkait
di dalamnya, seperti perubahan harga batubara, perubahan biaya produksi, dan
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ketidakpastian
yang sulit diselesaikan secara analitis biasa adalah dengan simulasi Monte Carlo.

1.2

Diagram Keterkaitan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat diagram

keterkaitan masalah yang menampilkan permasalahan secara visual dan
sistematis. Diagram keterkaitan masalah penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar
1.1.
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Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Masalah
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1.3

Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, permasalahan yang

dirumuskan adalah belum adanya model opportunity cost analysis yang dapat
secara komprehensif digunakan untuk menilai kelayakan proyek perluasan area
pertambangan perusahaan batubara, yang mengakibatkan adanya aspek keuangan
maupun nonkeuangan, serta faktor ketidakpastian yang kurang diperhatikan oleh
perusahaan dalam rencana perluasan area pertambangannya.

1.4

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Memperoleh sebuah rancangan model opportunity cost sebagai model
perhitungan efek keekonomian atas rencana proyek pemindahan jalan
nasional.
2) Menilai kelayakan dari proyek pemindahan jalan nasional akibat rencana
perluasan area pertambangan melalui analisis opportunity cost dari sudut
pandang pihak eksternal perusahaan dengan memperhitungkan unsurunsur ketidakpastian dalam penilaian kelayakan tersebut.
3) Mengetahui sensitifitas hasil perhitungan model opportunity cost analysis
atas

perubahan

nilai

beberapa

variabel

ketidakpastian

yang

mempengaruhinya.

1.5

Batasan Masalah
Karena keterbatasan dari peneliti dan untuk menghindari penyimpangan

atau perluasan penelitian yang tidak perlu, maka penelitian ini dibatasi dalam halhal sebagai berikut :
•

Penelitian yang dilakukan adalah terhadap kasus rencana pemindahan
jalan nasional terkait rencana perluasan area pertambangan batubara PT
XYZ yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.
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•

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagian besar didapat
dari perusahaan, serta data primer dalam bentuk tinjauan langsung ke
lapangan dan hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dengan
pemindahan jalan nasional ini.

•

Model Opportunity cost Analysis yang dibuat dalam penelitian ini hanya
melihat aspek keekonomian atas rencana proyek perluasan area produksi
PT XYZ yang melibatkan pemindahan jalan nasional Simpang Perdau –
Muara Wahau

•

Opsi yang dianalisis hanyalah opsi memindahkan jalan nasional ke daerah
ex-logging yang berada di sebelah utara jalan nasional sebelumnya.

•

Pendekatan model menggunakan metode analisis benefit-cost proyek
pemindahan jalan nasional tersebut dari tahun 2010 – 2021 (selama masa
operasional pertambangan yang diizinkan)

•

Analisis benefit-cost yang akan dilakukan dilihat dari sisi perusahaan,
pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.

•

Skenario-skenario dalam benefit-cost analysis ini dianalisis menggunakan
Monte Carlo simulation dengan memperhitungkan variabel-variabel
ketidakpastian yang berpengaruh dalam model.

•

Variabel-variabel ketidakpastian yang diperhitungkan dalam model adalah
asumsi discount rate yang digunakan perusahaan, nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar, harga jual per ton batubara, biaya bahan bakar per ton
produksi batubara, serta pertumbuhan kendaraan bermotor di ruas jalan
nasional tersebut.

1.6

Metodologi Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka keseluruhan

kegiatan penelitian dirancang untuk mengikuti diagram alir seperti tampak pada
Gambar 1. Secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
•

Tahap Pendahuluan
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Tahap pendahuluan ini meliputi penentuan topik penelitian, menentukan
latar belakang, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian serta
pembatasan masalah yang dihadapi oleh perusahaan produsen semen. Pada
tahapan ini juga ditentukan beberapa asumsi yang digunakan dalam
penelitian ini.
•

Tahap Eksplorasi
Tahap eksplorasi ini meliputi pembahasan landasan teori yang berkaitan
dengan penelitian dan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam
penelitian ini terutama data-data suplai produk dan rata-rata permintaan
pelanggan beserta data-data yang berhubungan dengan biaya transportasi
dan distribusi barang. Mayoritas data yang digunakan merupakan data
sekunder yang didapat melalui perusahaan dan juga data primer dalam
bentuk tinjauan langsung ke lapangan dan juga hasil diskusi dengan pihakpihak yang terkait dengan pemindahan jalan nasional ini.

•

Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data ini meliputi kegiatan membangun model
opportunity cost analysis yang komprehensif dan representatif serta
kegiatan mengolah data yang terkumpul dengan menggunakan model
opportunity cost analysis tersebut dengan menggunakan metode simulasi
monte carlo. Dalam tahapan ini akan dilakukan perhitungan nilai
indikator-indikator opportunity cost analysis yang didapat dari hasil
simulasi monte carlo dengan menggunakan model perhitungan yang telah
dibuat.

•

Tahap Analisis
Tahap ini merupakan tahap analisis terhadap hasil pengolahan data yang
didapat dalam penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan analisis sensitifitas
nilai indikator-indikator opportunity cost analysis terhadap berbagai
skenario perubahan nilai variabel-variabel ketidakpastian yang telah
didefinisikan dalam model.

•

Tahap Akhir
Membuat kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan beserta saransaran bagi perusahaan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan
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pertimbangan dalam pelaksanaan rencana pemindahan jalan nasional
sebagai akibat dari perluasan area pertambangan perusahaan.
Untuk menggambarkan secara sistematis, maka dibuat diagram alir
metodologi penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Diagram Alir Metodologi Penelitian
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Gambar 1.2 Diagram Alir Metodologi Penelitian (sambungan)
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1.7

Sistematika Penelitian
Secara umum, hasil penelitian mengenai analisis opportunity cost proyek

pemindahan jalan nasional untuk perluasan area pertambangan perusahaan
batubara dengan menggunakan metode simulasi monte carlo ini diuraikan ke
dalam beberapa bab agar diharapkan dapat mempermudah pemahaman bagi para
pembaca. Adapun bab pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan,
penulis

menjelaskan

latar

belakang

permasalahan

yang

menyebabkan

dilakukannya penelitian ini. Pada bab ini juga dipaparkan tujuan penelitian dan
metodologi penelitian. Penjelasan dalam bab pendahuluan ini juga dilengkapi
dengan diagram-diagram yang dapat menggambarkan secara sistematis alur
permasalahan dan alur penelitian, yaitu diagram keterkaitan masalah dan diagram
alir metodologi penelitian.
Bab kedua merupakan bab landasan teori. Pada bab kedua ini, penulis
memaparkan dasar teori mengenai metode-metode yang digunakan dalam
mengerjakan penelitian ini. Landasan teori ini didapat dari tinjauan pustaka baik
dari buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun informasi yang penulis dapat dari situssitus di internet, tinjauan langsung ke lapangan, dan diskusi dengan pihak-pihak
terkait. Teori-teori yang dipakai meliputi teori mengenai pertambangan batubara,
teori mengenai analisis opportunity cost dan analisis benefit-cost, serta teori
mengenai metode simulasi Monte Carlo.
Bab ketiga merupakan bab pengumpulan data. Bab ini berisi pemaparan
mengenai pengumpulan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan
penelitian ini. Data tersebut terdiri dari data sekunder yang didapat melalui
perusahaan dan juga data primer dalam bentuk tinjauan langsung ke lapangan dan
juga hasil diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemindahan jalan
nasional ini.
Bab keempat merupakan bab pengolahan data dan analisis. Pada bab ini
penulis menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang digunakan dalam
proses pengolahan data sampai diperoleh hasil perhitungan yang paling optimal.
Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model
opportunity cost analysis yang dibuat oleh penulis kemudian disimulasikan
dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Setelah melakukan
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pengolahan data, dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data, termasuk
analisis sensitifitas hasil model terhadap variabel-variabel ketidakpastian yang
telah didefinisikan di dalam model.
Bab terakhir merupakan bab kesimpulan. Pada bab kelima ini penulis
menyimpulkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini
merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini penulis
menyampaikan

saran-saran

yang

diharapkan

akan

bermanfaat

sebagai

pertimbangan dalam pelaksanaan rencana pemindahan jalan nasional sebagai
akibat dari perluasan area pertambangan perusahaan.
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BAB 2
DASAR TEORI
.
2.1

Batubara

2.1.1

Pengertian dan Jenis-jenis Batubara
Batubara merupakan suatu bahan bakar fosil. Batubara merupakan sesuatu

yang mudah terbakar, endapan, batuan organik, yang sebagian besar terdiri dari
karbon, hidrogen dan oksigen. Batubara terbentuk dari tumbuh-tumbuhan, yang
telah menyatu dan mengendap lapisan-laipsan batuan dan diubah oleh dampakdampak kombinasi tekanan dan panas selama berjuta-juta tahun sehingga
membentuk suatu lapisan batubara.5
Timbunan endapan lumpur dan sedimen lain bersama-sama dengan
pergerakan di kerak bumi (dikenal sebagai pergerakan tektonis) menimbun tanah
rawa

dan

tanah

gemuk

bahan

bakar

ini

sangat

dalam.

Karena

penimbunan/penguburan ini, material tumbuhan tersebut mendapatkan temperatur
dan tekanan yang tinggi. Hal ini menyebabkan tejadinya perubahan fisik dan
kimia dari tumbuh-tumbuhan tersebut bertransformasi menjadi tanah gemuk
bahan bakar yang kemudian bertranformasi batubara. Pembentukan formasi
batubara di lapisan bumi dimulai sejak zaman Carboniferous (dikenal sebagai
zaman es pertama) yang terjadi sekitar 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu.
Kualitas dari tiap cadangan batubara ditentukan oleh suhu dan tekanan dan
juga oleh lama waktu pembentukannya, yang mempengaruhi kematangan
organiknya. Pada awalnya, tanah gemuk bahan bakar (peat) terkonversi menjadi
lignite atau batubara coklat yang merupakan jenis batubara dengan kematangan
organik yang rendah. Jika dibandingkan dengan jenis batubara lain, lignite cukup
lunak dan warnya bervariasi dari hitam pekat hingga kecokelatan.
Selama lebih dari jutaan tahun, dampak dari suhu dan tekanan yang terus
menerus menyebabkan perubahan lebih lanjut pada lignite, secara progresif
meningkatkan pula kematangan organiknya dan bertransformasi menjadi
golongan batubara sub-bitunimous.
Perubahan-perubahan fisik dan kimia terus berlangsung hingga batubarabatubara tersebut menjadi lebih keras dan lebih pekat sehingga membentuk jenis
5

World Coal Institute .(2005). The Coal Resources,hal. 2. London: World Coal Institute
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bituminous atau batubara keras. Di bawah kondisi yang tepat, peningkatan
progresif kematangan batubara dapat terus berlanjut hingga akhirnya membentuk
jenis batubara anthracite.6

Gambar 2.1 Bentuk dari Tiap Jenis Batubara
(Sumber: World Coal Institute: The Coal Resources)

Tingkatan

perubahan

yang

dilalui

oleh

batubara

selama

masa

kematangannya mulai dari peat hingga menjadi anthracite dikenal sebagai
coalification yang memilki pengaruh penting dalam karakteristik fisik dan kimia
batubara atau yang biasa disebut ‘kelas’ batubara. Batubara kelas rendah seperti
lignite dan sub-bituminous memiliki ciri khas lebih lunak, materialnya rapuh dan
kusam, serta penampakannya seperti tanah. Keduanya memiliki karakteristik
tingkat kelembabab yang tinggi dan kadar karbon yang rendah sehingga
kandungannya energinya pun rendah.
Kelas batubara yang lebih tinggi secara umum lebih keras dan lebih kuat,
serta berwarna hitam dan mengkilap seperti kaca. Batubara yang tergolong dalam
kelas ini memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi, tingkat kelembaban yang
lebih rendah, dan mampu menghasilkan energi yang lebih besar. Anthracite
berada pada tingkatan yang paling tinggi serta memiliki kandungan karbon dan
energi yang lebih lebih tinggi dengan tingkat kelembabn yang lebih rendah.

6

Ibid., hal.3
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Gambar 2.2 Klasifikasi Jenis Batubara
(Sumber: World Coal Institute: The Coal Resources,2005)

Tabel 2.1 Tabel Karakteristik Fisik dan Kimia dari Jenis-jenis Batubara
berdasarkan Klasifikasi Jerman

(Sumber : Eberhard Lindner; Chemie für Ingenieure; Lindner Verlag Karlsruhe, S. 258. n.d.)

2.1.2 Kegunaan Batubara
Secara umum, batubara digunakan sebagai bahan bakar yang banyak
digunakan oleh pembangkit listrik. Kegunaan utama batubara adalah memang
sebagai bahan bakar padat untuk memproduksi listrik dan panas melalui proses
pembakaran. Konsumsi batubara dunia diperkirakan sekitar 6,743,786,000 short
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ton pada tahun 20067 dan diperkirakan akan meningkat 48% menjadi 9,98 milyar
short ton pada tahun 20308. China memproduksi 2,38 miliar ton batubara pada
tahun 2006. India memproduksi 447,3 juta ton batubara pada tahun 2006. Sekitar
68,7% listrik di China berasal dari batubara. Amerika Serikat mengkonsumsi 14%
dari total produksi batubara dunia dan menggunakan 90% dari jumlah tersebut
untuk pembangkit listrik9. Sekitar 40% pembangkit listrik di dunia menggunakan
batubara dan diperkirakan 49% pembangkit listrik di Amerika Serikat
menggunakan batubara10.
Ketika batubara digunakan untuk pembangkitan listrik, batubara biasanya
dihaluskan terlebih dahulu kemudian dibakar di dalam tungku (furnace) dengan
sebuah boiler. Panas dari tungku (furnace) mengkonversi air dalam boiler
menjadi uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin yang juga memutar
generator sehingga membangkitkan energi listrik. Efisiensi termodinamika dalam
proses ini telah berhasil ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Peningkatan
suhu pembakaran dapat dapat meningkatkan efisiensi termodinamika lebih tinggi.
Pembangkit listrik batubara tua biasanya secara signifikan kurang efisien dan
memperoduksi lebih banyak limbah panas (waste heat).
Selain digunakan untuk bahan bakar padat, batubara juga masih memiliki
banyak kegunaan lain, antara lain:
a) Kokas (Coke)
Secara umum, kokas (coke) sebuah bahan hitam padat yang diproduksi
dari batubara yang lazim digunakan sebagai bahan bakar. Kokas merupakan
residu carbonaceous padat yang merupakan turunan dari batubara bituminous
yang rendah debu (ash) dan rendah sulfur yang konstiuten volatil-nya di
nonaktifkan melalui pembakaran di dalam oven tanpa oksigen pada suhu 1,000 °C
(1,832 °F) sehingga karbon tetap dan debu residualnya melebur bersama. Kokas
metalurgi digunakan sebagai bahan bakar dan juga sebagai bahan pereduksi
(reducing agent) dalam peleburan bijih besi di dalam blast furnace.

7

Energy Information Administration. (2008 ).World Coal Consupmption 1980-2006.
Energy Information Administration.(2009). World Energy Projections Plus.
9
http://www.eia.doe.gov/cneaf/coal/page/special/feature.html (diakses pada 28-05-2010)
10
http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/epa/figes1.html (diakses pada 28-05-2010)
8
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Gambar 2.3 Proses Pembuatan Baja Menggunakan Kokas
(Sumber: World Coal Institute, 2005)

b) Produksi Ethanol
Proses pembuatan ethanol dari batubara disebut Proses Hul Arc yang
menghasilkan campuran asetilen dan gas etilen. Kondisi reaksi ini bisa
divariasikan untuk menhasilkan produk yang diinginkan. Hidrasi dari gas etilen
yang menghasilkan ethanol merupakan proses penting dalam produksi ethanol.
Proses fase uap lebih dipilih dimana etilen dan uap melewati katalis. Salah satu
katalis yang paling sering digunakan adalah diatomit yang mengandung asam
fosfat.
c) Gasifikasi
Gasifikasi batubara dapat digunakan untuk memproduksi syngas,
merupakan campuran karbon monoksida (CO) dan gas hidrogen (H2). syngas ini
bisa dikonversikan menjadi bahan bakar transportasi seperti bensin dan diesel
melalui proses Fischer-Tropsch.
Selama proses gasifikasi, batubara dicampur dengan oksigen dan uap air
sambil juga dipanaskan dan diberi tekanan. Selama reaksi tersebut, oksigen dan
molekul-molekul air mengoksidasi batubara menjadi karbon monoksida (CO)
sambil melepaskan gas hidrogen (H2). Proses kimia yang terjadi dapat dituliskan
persamaan reaksinya sebagai berikut.
(Coal) + O2 + H2O → H2 + CO

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

17

Jika ingin memproduksi bensin, syngas tersebut dikumpulkan di suatu
wadah dan kemudian disalurkan ke dalam reaksi Fischer-Tropsch.
d) Liquefaction
Batubara dapat juga dikonversikan menjadi bahanbakar cair seperti bensin
atau diesel melalui beberapa proses berbeda. Dalam proses liquefaction langsung,
batubara melalui proses hidrogenasi dan karbonisasi. Proses hidrogenasi disebut
proses Bergius yang merupakan proses-proses SRC-I and SRC-II (Solvent
Refined Coal) dan NUS Corporation hydrogenation process. Dalam proses
karbonisasi dengan suhu rendah, batubara dijadikan kokas pada suhu antara
680 °F

(360 °C)

dan

1,380 °F

(750 °C).

Suhu-suhu

tersebut

dapat

mengoptimalkan produksi tar batubara lebih banyak dalam hidrokarbon yang
lebih ringan daripada tar batubara normal. Tar batubara kemudian diproses
menjadi bahan bakar.
e) Refined Coal
Batubara refinasi (Refined Coa)l merupakan produk dari teknologi canggih
batubara yang menghilangkan kelembaban dan beberapa polutan tertentu dari
jenis-jenis batubara kelas rendah seperti sub-bituminous dan lignite (brown). Ini
merupakan salah satu bentuk dari perlakuan dan proses pre-combustion batubara
yang mengubah karakteristik-karakteristik batubara sebelum dibakar.

2.1.3 Pertambangan Batubara
Pertambangan batubara dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu
pertambangan terbuka (open pit/surface mining) dan pertambangan bawah tanah
(undergorund mining). Pemilihan metode pertambangan batubara ditentukan oleh
kondisi geologi dari cadangan batubara yang ada. Pertambangan batubara bawah
tanah saat ini memberikan kontribusi sebesar 60% dari produksi batubara dunia,
meskipun pada beberapa negara penghasil batubara utama pertambangan
permukaan/terbuka lebih banyak dilakukan. Pertambangan permukaan merupakan
penyumbang 80% produksi batubara di Australia, sementara di Amerika Serikat
67% produksi batubara dihasilkan melalui pertambangan permukaan.
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a) Pertambangan Bawah Tanah (Underground Mining)
Ada dua metode utama yang biasa digunakan dalam pertambangan bawah
tanah, yaitu room-and-pillar dan longwall mining. Pada pertambangan room-andpillar, cadangan batubara ditambang dengan cara memotong jaringan ‘ruanganruangan’ menuju lipatan batubara (coal seam) dan meninggalkan ‘pilar-pilar’
sebagai penyangga langit-langit area pertambangan. Pilar-pilar ini jumlahnya bisa
mencapai 40% dari total batubara di dalam coal seam, meskipun batubara yang
menjadi pilar tersebut bisa dipulihkan pada tahapan selanjutnya yang bisas
diesebut ‘pertambangan mundur’ (retreat mining), dimana batubara ditambang
dari pilar-pilar tersebut ketika para pekerja ditarik mundur seluruhnya. Langitlangit tambang nantinya akan runtuh dan pertambangan ditutup.
Sementara itu, longwall mining melibatkan ekstraksi penuh batubara dari
bagian seam atau face dengan menggunakan mesin penggunting mekanis besar.
Permukaan longwall membutuhkan perencanaan yang seksama untuk memastikan
kondisi geologis pada seluruh area yang baik sebelum pekerjaan pengembangan
dilakukan. Permukaan batubara bisa bervariasi panjangnya dari 100 – 350 m.
Penyangga langit-langit tambang sementara dilakukan dengan banutan penyangga
berkekuatan hidarulik. Ketika batubara telah diambil dari area tersebut, langitlangit dibiarkan runtuh. Lebih dari 75% batubara pada area cadangan batubara
tersebut dapat diambil dari panel-panel batubara yang panjangnya bisa mencapai 3
km melewati coal seam.
Keuntungan utama dari metode room-and-pillar dibandingkan longwall
mining adalah karena metode room-and-pillar mampu membuat kegiatan
pertambangan bisa dimulai lebih awal menggunakan peralatan yang biayanya di
bawah $5 juta, sedangkan longwall mining memerlukan biaya sekitar $50 juta.
Pemilihan teknik pertambangan yang tepat sangat spesifik bergantung
pada kondisi area namun tetap berdasarkan pertimbangan ekonomis juga.
Perbadaan kondisi area yang bahkan mungkin terjadi di suatu area pertambangan
yang sama dapat membuat kedua metode pertambangan bawah tanah tersebut
dapat digunakan bersamaan.
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Gambar 2.4 Operasi Pertambangan Bawah Tanah
(Sumber: BHP Billiton Illaware Coa, n.d.)

b) Pertambangan Permukaan (Open-pit/Surface Mining)
Pertambangan permukaan, yang juga disebut opencast atau openpit

mining, dapat dikatakan ekonomis hanya jika lapisan batubara (coal
(coal seam) dekat
dengan permukaan tanah. Metode ini mampu mengambil proporsi cadangan
batubara yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah
karena seluruh lapisan batubara bisa dieksploitasi. Lebih dari 90% cadangan
batubara bisa diambil. Pertambangan terbuka yang berskala besar memerlukan

area yang sangat luas dan perlatan yang sangat besar pula yang meliputi drgalines
untuk overburden, power shovel dan truk untuk memindahkan overburden dan
batubara, bucket wheel excavator, dan conveyor. Overburden merupakan lapisan
tanahh dan batuan yang berada diantara lapisan
lapisan batubara dan permukaan tanah.
Tanah dan batuan di bagian overburden pertama-tama di bongkar melalui
peledakan. Kemudian hasil ledakan tersebut dipindahkan dengan menggunakan

drgalines atau dengan menggunakan shovel dan truk. Saat lapisan batubara telah
terbuka, lapisan tersebut kemudian dibor, diretakkan, dan secara sistematis
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ditambang lapis demi lapis. Batubara kemudian dimuat ke dalam truk atau roda
berjalan untuk dibawa ke pabrik pengolahan batubara atau langsung dibawa ke
tempat lain dimana batubara tersebut dibutuhkan.

Gambar 2.5 Operasi Pertambangan Permukaan Batubara
(Sumber: The Coal Resource from World Coal Institute,2005)

Gambar 2.6 Kegiatan Setelah Pertambangan Permukaan Selesai Dilakukan
(Sumber: The Coal Resource from World Coal Institute,2005)

Batubara yang baru diambil dari tanah yang disebut batubara run-of-mine
(ROM) seringkali masih mengandung material pengotor seperti batuan dan
kotoranlain yang tercampur berbentuk pecahan-pecahan yang ukurannya berbedabeda. Sementara itu, pengguna batubara membutuhkan batubara yang kualitasnya
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konsisten. Proses persiapan batubara (coal preparation), atau yang biasa disebut
coal beneficiation atau coal washing, dilakukan untuk memproses batubara ROM
untuk

menjamin

kualitas

batubara

yang

konsisten

dan

meningkatkan

kecocokannya untuk pengguna akhir tertentu.
Proses persiapan batubara ini bergantung pada karakteristik batubara yang
ditambang dan juga kegunaan yang diharapkan dari batubara tersebut. Terkadang
hanya

membutuhkan

membutuhkan

pengahncuran

proses-proses

yang

yang
lebih

sederhana
kompleks

namun
untuk

terkadang
mengurangi

kekotorannya. Untuk mengurangi kekotorannya tersebut, batubara ROM mentah
ditumbuk dan kemudian dipisahkan menjadi fraksi-farksi dengan ukuran yang
berbeda-beda. Material yang lebih besar biasanya diproses menggunakan ‘dense
medium separation’. Dalam proses ini, batubara dipisahkan dari zat pengotornya
dengan cara dialirkan di dalam sebuah tangki yang mengandung cairan khusus
dengan tingkat gravitasi tertentu, biasanya berupa suspensi magnetit tanah yang
halus. Karena molekul batubara lebih ringan, maka molekul batubara tersebut
akan mengalir dan terpisahkan, sementara batuan dan zat pengotor lainnya yang
lebih berat akan mengendap dan dibuang sebagai limbah.
Fraksi batubara yang lebih kecil diproses dengan beberapa cara, biasanya
berdasarkan perbedaan massanya. Misalnya saja adalah dengan centrifuges.
Centrifuges merupakan mesin yang memutar sebuah wadah yang berada di
sekitarnya dengan sangat cepat sehingga menyebabkan zat padat dan zat cair yang
berada di dalam wadah ttersebut terpisahkan. Metode-metode alternatif lainnya
menggunakan perbedaan karakteristik permukaan dari batubara dan zat
pengotornya. Dalam proses froth flotation, partikel-partikel batubara dipindahkan
melalui buih yang dihasilkan dengan cara menghembuskan udara ke dalam sebuah
bak air yang mengandung reagen kimia. Gelembung-gelembung tersebut menarik
partikel batubara namun tidak menarik zat pengotor, yang kemudian
menyaringnya untuk mendapatkan batubara yang halus. Perkembangan teknologi
terkini dapat membantu mendapatkan material batubara yang sangat halus.
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Gambar 2.7 Proses Persiapan Batubara
(Sumber: The Coal Resource, 2006)

Setelah proses pemurnian/persiapan batubara dilakukan, batubara telah
siap

dibawa/ditransportasikan

ke

tempat-tempat

penggunanya.

Cara

mentransportasikan batubara tergantung pada jarak tempat tujuannya. Batubara
biasanya ditransportasikan dengan menggunakan roda berjalan (conveyor) atau
truk untuk jarak yang pendek. Kereta atau kapal tongkang biasanyan digunakan
untuk jarak yang lebih jauh dalam pasar dalam negeri, atau sebagai alternatif,
batubara bisa juga dicampur dengan air untuk membentuk coal slurry dan
ditransportasikan melalui jalur pipa.

2.2

Konsep Opportunity Cost
Secara umum, opportunity cost merupakan biaya/kerugian yang harus kita

tanggung apabila kita memilih satu opsi dan meninggalkan opsi yang lain. Jadi,
bisa diartikan pula bahwa konsep opportunity cost merupakan konsep perhitungan
kerugian yang akan diderita oleh pemilih ketika harus memilih salah satu opsi
diantara beberapa opsi yang dia punya, karena pada prinsipnya setiap opsi yang
dimiliki memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu,
ketika kita memilih salah satu opsi, maka kita tidak bisa mendapatkan kelebihan
ataupun keunggulan yang dimiliki oleh opsi-opsi lain. Inilah yang merupakan inti
dari konsep opportunity cost dimana di dalamnya terkandung unsur trade off
dalam pemilihan opsi yang diambil.
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Opportunity cost adalah nilai yang terukur dari suatu sumberdaya yang
hilang. Nilai ini dapat dihitung meskipun transaksi tunai tidak terlibat. Sebagai
contoh, jika seseorang dapat menjual komputernya seharga $1000 namun ia tetap
menggunakannya untuk sebuah proyek, opportunity cost dari komputer tersebut
dalam kasus ini adalah sebesar $1000, meskipun tidak terjadi transaksi sebesar
$1000 secara tunai.
Salah satu contoh lain kasus opportunity cost adalah ketika harus memilih
salah satu mobil yang akan kita beli. Misalkan saja mobil merk A memiliki
keunggulan dalam hal desain, namun lemah dalam hal kecepatan. Sementara itu,
mobil merk B memiliki keunggulan dalam hal kecepatan namun lemah dalam hal
desain. Jika kita memilih mobil A, maka opportunity cost yang kita alami adalah
keunggulan dalam hal kecepatan yang dimiliki mobil B. Begitu pula sebaliknya.
Suatu biaya tersebut dikatakan ‘tenggelam (sunk)’ apabila biaya tersebut
tidak bisa ditarik kembali atau didapatkan kembali. Sunk cost tidak dihitung
sebagai sebuah analisis benefit-cost yang prospektif karena sunk cost kurang bisa
membantu pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika seseorang membeli
komputer seharga $3000 sementara nilai pasar pada saat analisis itu adalah $1000,
berarti $1000 merupakan opportunity cost jika orang tersebut memilih untuk tetap
menggunakan komputer tersebut daripada menjualnya, dan sisa $2000 merupakan
sunk cost yang tidak bisa dimiliki lagi.

2.3

Benefit-Cost Analysis
Benefit-cost analysis merupakan salah satu konsep pengambilan keputusan

sederhana yang rasional. Sebenarnya secara tidak disadari manusia menggunakan
konsep ini setiap harinya, bahkan sebelum sejarah tulis menulis dimulai. Akan
tetapi terkadang kemampuan berpikir kita tidak cukup untuk menganalisis biayabiaya maupun manfaat-manfaat dari beberapa alternatif yang kita punya, apalagi
jika kita berbicara mengenai ketidakpastian data. Oleh karena itu, kita
membutuhkan teknik-teknik formal untuk membantu cara berpikir kita terhadap
kasus-kasus yang kompleks tersebut secara jelas, sistematis, dan rasional. Teknikteknik tersebut mengarah pada dibuatnya sebuah model benefit-cost analysis yang
mencakup beberapa metode antara lain.
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1) Mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada
2) Mendefinisikan tiap alternatif agar dapat diperbandingkan secara seimbang
satu sama lain
3) Menentukan cost dan benefit yang mugkin muncul dalam kurun waktu
tertentu
4) Menkuantifikasi nilai ekonomis dari variabel-variabel dalam model yang
tidak dinyatakan dalam satuan mata uang
5) Menghitung total cost dan benefit yang telah teridentifikasi pada tiap
alternatif sebagai bahan pengambilan keputusan
Benefit-cost analysis memberikan kita kerangka berpikir yang bisa
digunakan kapanpun pengambilan keputusan dibutuhkan yang tidak terbatas pada
disiplin ilmu tertentu saja, seperti ilmu dan ekonomi sosiologi maupun untuk
bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun
kepentingan pribadi. Benefit-cost analysis merupakan gabungan dari beberapa
teknik dari bidang manajemen, keuangan, dan ilmu-ilmu sosial.
Sedapat mungkin benefit-cost analysis menaksir baik biaya maupun
manfaat yang ada dalam satuan standar yang sama (biasanya satuan mata uang)
agar keduanya bisa dibandingka secara langsung. Akan tetapi, dalam beberapa
kasus terkadang sulit menaksir besarnya manfaat dalam satuan mata uang,
sehingga sering digunakan pula konsep cost-effectiveness analysis yang
merupakan teknik meminimalkan biaya. Sebagai contoh, dalam suatu kasus ada
dua opsi perbaikan pembangungan jalan layang yang menghasilkan penghematan
yang sama pada akhirnya. Oleh karena itu, untuk kasus ini kita memilih opsi-opsi
yang ada menggunakan dasar biaya yang paling minimum.
Yang membedakan antara benefit-cost analysis dengan cost-effectiveness
analysis

adalah

bahwa

benefit-cost

analysis

sedapat

mungkin

akan

mengkuantifikasi nilai manfaat (benefit) dan biaya (cost) dalam nilai uang.
Meskipun benefit-cost analysis jarang sekali mampu menkuantifikasi nilai uang
manfaat (benefit) dan biaya (cost) dengan ideal11.
Pada awalnya, benefit-cost ratio dibuat untuk memperkenalkan objektifitas
ke dalam analisis dalam evaluasi sektor publik, sehingga sedapat mungkin
11

Treasury Board of Canada Secretariate. (1976). Benefit-Cost Analysis Guide, hal. 8
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meminimalisir dampak dari aspek politik dan kepentingan khusus lainnya. Akan
tetapi, terdakang selalu ada saja ketidaksetujuan dari masyarakat (baik individu
maupun kelompok) mengenai bagaimana manfaat (benefit) dari suatu alternatif
didefinisikan dan dinilai secara ekonomis. Benefit-cost analysis bisa juga
menggunakan perhitungan ekivalensi berdasarkan pada nilai-nilai present worth
(PW), annual worth (AW), maupun future worth (FW).
Ada beberapa variasi dari benefit-cost ratio (B/C ratio) namun pendekatan
dasarnya tetaplah sama. Semua biaya (cost) dan manfaat (benefit) haruslah
dikonversi ke dalam satuan mata uang yang ekivalen (PW, AW, ataupun FW)
dengan discount rate tertentu. B/C ratio kemudian dihitung dengan menggunakan
persamaan berikut.

B/C ratio=

  
  

  

=

  

=

  

(2.1)

  

Ekivalensi present worth dan annual worth lebih sering digunakan
dibandingkan future worth. Tanda konvesi untuk B/C analysis adalah tanda
positif, jadi komponen biaya selalu didahului dengan tanda positif (+). Jika
diperhitungkan

pula

disubstraksi/dikurangi

nilai

sisa

terlebih

(salvage

dahulu

dari

value),

maka

komponen

nilai

biaya.

tersebut
Disbenefit

dipertimbangkan dalam cara yang berbeda-beda tergantung dari model yang
digunakan. Akan tetapi, yang paling sering digunakan adalah disbenefit yang
menjadi pengurang benefit dan ditempatkan sebagai pembilang. Bentuk dasar dari
persamaan B/C ratio adalah sebagai berikut.

B/C ratio =

  

(2.2)

  

B/C ratio yang konvensional merupaka persamaan B/C ratio yang paling
sering digunakan. Persamaan B/C ratio yang konvensional adalah sebagai berikut.

B/C ratio =



 

(2.3)
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Dari persamaan di atas, terlihat bahwa disbenefit dikeluarkan dari benefit, namun
tidak ditambahkan ke komponen biaya. Nilai dari B/C ratio akan berubah cukup
signifikan jika disbenefit dianggap sebagai biaya (cost).
Nilai sisa dimasukkan di bagian penyebut sebagai biaya yang negatif.
Modified B/C ratio akan membeikan hasil yang secara jelas berbeda dengan B/C
ratio yang konvensional. Akan tetapi, dalam hal disbenefit, prosedur yang
termodifikasi akan merubah magnitudo/nilai dari rasio namun tidak akan merubah
keputusan untuk menerima atau menolak proyek12.
Keputusan untuk menerima atau menolak suatu proyek berdasarkan pada
kriteria nilai B/C ratio yang ditetapkan oleh si pembuat keputusan. Biasanya
kriteria suatu proyek dikatakan diterima secara ekonomis adalah jika nilai B/C
ratio1,0. Sebaliknya, jika perhitungan suatu proyek menghasilkan nilai B/C
ratio  1,0 maka proyek tersebut tidak diterima/tidak layak secara ekonomis.
Angka 1,0 menandakan bahwa antara manfaat dan biaya berbanding sama besar.
Pada kenyataannya, banyak juga para pengambil keputusan yang menetapkan
nilai rasio yang menentukan suatu proyek diterima atau ditolak lebih besar
ataupun lebih kecil dari 1,0. Semuanya itu bergantung dari kriteria yang
ditetapkan oleh pembuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu.
Sebenarnya tidak ada panduan yang baku mengenai benefit-cost analysis.
Setiap analisis selalu berbeda dan membutuhkan pemikiran yang seksama dan
inovatif. Akan tetapi, akan sangat membantu jika ada suatu urutan langkah kerja
yang standar dalam pelaksanaan benefit-cost analysis. Hal ini diharapkan agar
mampu menciptakan konsistensi dari satu analisis benefit-cost dengan analisis
benefit-cost yang lainnya yang nantinya akan membantu baik analis dalam
melakukan analisis tersebut, maupun sang pengambil keputusan dalam membaca
laporan benefit-cost analysis. Langkah-langkah umum standar dalam melakukan
benefit-cost analysis adalah sebagai berikut13.

12
13

Tarquin, A &L,Blank. (2005).Engineering Economy, bab. 9. New York: McGraw-Hill
Treasury Board of Canada Secretariate. (1998). Benefit-Cost Analysis Guide, hal. 8
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1) Mempelajari kebutuhan dari analisis, mempertimbangkan batasan-baasan,
dan memformulasikan tujuan dan target. Tentukan pula sudut pandang dari
benefit dan cost yang ditaksir nilainya.
2) Mendefinisikan

opsi-opsi

yang

memungkinkan

analis

memperbandingkannya secara seimbang.
3) Analisis dampak-dampak tambahan (inkremental) dan kumpulkan datadata tentang biaya-biaya dan manfaat-manfaat. Aturlah biaya-biaya dan
manfaat-manfaat tersebut dalam lingkup kurun waktu waktu dalam sebuah
spreadsheet.
4) Nyatakan data-data cost dan benefit dalam satuan standar pengukuran yang
valid.
5) Lakukan perhitungan model secara deterministik.
6) Lakukan analisis sensitifitas untuk menentukan varibael-variabel yang
paling berpengaruh terhadap nilai target output.
7) Analisis risiko dengan menggunakan segala hal mengenai range dan
probabilitas dari nilai-nilai cost dan benefit.
8) Mengidentifikasi opsi mana memberikan output yang sesuai dengan
kriteria pengambil keputusan.
9) Pertimbangkan pula semua analisis kuantitatif sebagaimana analisis
kualitatif dari faktor-faktor yang tidak dapat dinyatakan dalam satuan nilai
mata uang.

2.3.1 Mengukur dan Menilai Benefit dan Cost
Kerangka berpikir mengenai benefit-cost memang pada dasarnya dapat
dipelajari dengan mudah, namun pengukuran manfaat (benefit) dan biaya (cost)
merupakan hal yang tidak mudah dan seringkali membutuhkan keahlian yang
cukup luas. Mengukur biaya ataupun manfaat dan menilainya dalam satuan mata
uang membutuhkan kecakapan yang berbeda-beda. Misalnya saja, dalam kasus
proyek pembersihan sungai akibat polusi dari industri manufaktur ahli kimia
industri diperlukan untuk menghitung perubahan kenaikan unsur polutan yang
masuk ke sungai. Selain itu, ahli biologi diperlukan untuk menghitung dampak
perubahan bakteri di dalam sungai, ahli kesehatan dibutuhkan untuk mengevaluasi

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

28

dampak dari perubahan tersebut terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan
peluang rekreasi penduduk sekitar sungai, dan benefit-cost analyst pada akhirnya
juga diperlukan untuk memperkirakan nilai dari manfaat dan kerugian yang
timbul dalam satuan mata uang.
Pada benefit-cost analysis juga dikenal konsep eksternalitas yang harus
dipertimbangkan pula dalam mengevaluasi efek-efek dari pelaksanaan suatu
proyek. Efek-efek implisit yang ditimbulkan oleh suatu proyek bisa saja bersifat
internal (berdampak kepada pelaku proyek secara langsung) atau eksternal yang
berarti berdampak kepada ornag-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam
proyek namun masuk dalam pertimbangan sesuai dengan sudut pandang analisis
tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh dari efek-efek internal adalah pendapatan
yang hilang dalam masa pendidikan. Sementara itu, contoh dari efek-efek
eksternal (yang juga disebut sebagai kebocoran, dampak sosial, ataupun dampak
pada pihak ketiga) adalah polusi atau kemacetaan. Mengabaikan biaya dan
manfaat yang implisit tersebut bisa menyebabkan kesalahan yang fatal dalam
analisis.14
Dalam benefit-cost analysis, biasanya digunakan harga pasar (market
price) sebagai pengukuran yang tepat dalam mengukur biaya-biaya dan manfaatmanfaat dalam sebuah investasi. Meskipun demikian. seringkali harga pasar hanya
berupa pengukuran perkiraan dari suatu biaya dan manfaat. Sebagai contoh, jika
kita membeli sebuah apel seharga $1, manfaat apel tersebut bagi seorang pembeli
setidaknya haruslah bernilai $1 atau orang tersebut tidak akan membelinya. Secara
jelas, manfaat tersebut bisa saja lebih tinggi. Apel tersebut bisa saja bernilai $1.50
bagi orang tersebut sehingga orang tersebut bisa saja bersedia membayar $1.50
jika diperlukan. Jika orang tersebut hanya perlu membayar $1 sementara total
manfaat bagi orang itu adalah $1.50, maka akan terjadi surplus $0.50. Oleh karena
itu, jika kita menggunakan harga pasar sebagai pengukur manfaat, berarti kita
mengabaikan consumer surplus yang mungkin saja penting dalam beberapa kasus.

14

Ibid., hal. 22-23
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Gambar 2.9 Kurva Konsumen Surplus dan Produsen Surplus
Ketika dalam suatu kasus terjadi penyimpangan harga pasar dikarenakan
alasan tertentu, maka analis harus memperkirakan harga pasar yang sebenarnya
tanpa adanya penyimpangan tersebut dan kemudian menyesuaikan harga pasar
tersebut. Hal ini biasanya disebut harga sosial (social price) atau true price. Akan

tetapi, ketika tidak ada pasar untuk barang atau jasa yang dipersoalkan dalam
kasus maka hal ini berarti tidak adanya harga pasar untuk barang ataupun jasa
tersebut. Dalam kasus ini, analis harus memulai analisis dari prinsip-prinsip awal,
yaitu menggunakan konsep konsumen surplus dan produsen surplus untuk

memperkirakan nilai-nilai dari manfaat dan biaya.
Nilai yang sesungguhnya dari sumber daya yang digunakan atau yang
dihasilkan dari suatu investasi mungkin akan sulit untuk didapat jika tidak ada

harga pasar yang diketahui sama sekali atau mekanisme-mekanisme pasarnya
bersifat secara tidak langsung dan sulit diamati. Ada beberapa contoh yang dapat
dilakukan untuk menilai manfaat (benefit) dan biaya (cost), antara lain adalah

sebagai berikut15.

15

•

Nilai dari penghematan waktu tempuh

•

Nilai dari kesehatan dan keamanan

•

Nilai lingkungan

•

Nilai dari lapangan kerja yang dapat tercipta

Ibid., hal. 26.
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•

Nilai tukar mata uang

•

Nilai sisa dari fasilitas-fasilitas khusus

•

Nilai budaya

2.4

Nilai Waktu Terhadap Uang
Konsep nilai waktu terhadap uang merupakan konsep keterkaitan antara

nilai uang dengan perubahan waktu. Munculnya konsep ini didasarkan pada fakta
bahwa nilai uang yang didapat saat ini bernilai lebih tinggi di masa yang akan
datang. Hal ini dikarenakan orang cenderung untuk ingin membayar nanti dan
menerima keuntungan sesegera mungkin. Inilah yang dinamakan time
preferences. Selain itu, nilai dari satuan pengukuran itu sendiri juga mengalami
perubahan nilai dari waktu ke waktu karena adanya inflasi yang menyebabkan
berkurangnya daya beli dari mata uang. Tingkat risiko dan cost of money (interest
rate) juga memberikan pengaruh terhadap nilai uang. Konsep ini dapat juga
dilakukan untuk memilih diantara banyak alternatif proposal investasi16.
2.4.1

Present Value, Future Value, dan Annuity
Faktor yang paling fundamental dalam ekonomi teknik adalah menghitung

nilai masa depan yang terakumulasi selama n periode dari nilai masa kini yang
tunggal dengan menggunakan asumsi interest rate tertentu selama satu periode
tersebut. Jika suatu nilai (P) diinvestasikan saat ini (pada waktu t=0), nilai masa
depannya (F) yang terakumulasi selama satu tahun dengan interest rate i persen
per tahun dapat dinyatakan dengan persamaan:
Fi = P + Pi

(2.4)

Secara umum, persamaan matematis untuk menghitung nilai masa depan (future
value) dari suatu nilai masa kini (present value) pada masa tertentu dengan
interest rate per tahun adalah sebagai berikut
FV = PV(1+i)n

(2.5)

dimana,
16

Ibid., hal. 34.
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FV

= Future value

PV

= Present value

I

= Interest rate

n

= jumlah periode waktu;

Faktor (1+i)n disebut single-payment compound amount factor (SPCAF) dan
terkadang disebut sebagai F/P factor. Faktor konversi ini jika dikalikan dengan
nilai Present Value akan menghasilkan nilai Future Value dari setelah n tahun
pada tingkat interest rate tertentu.
Kebalikannya, untuk menentukan nilai masa kini dari suatu nilai masa
depan yang diketahui yang terjadi selama n tahun dengan interest rate tertentu
dapat dinyatakan dalam persamaan berikut.


PV = FV   

(2.6)

Lambang yang ada di dalam kurung disebut single-payment present worth factor
(SPPWF) atau faktor P/F.
Jika kita ingin mengetahui nilai tahunan (annual worth) dalam n periode
dengan asumsi interest rate tertentu dari suatu nilai masa kini (present value) yang
diketahui, maka persamaan yang bisa digunakan adalah sebagai berikut.
A =P [ i(1+i)n / (1+i)n – 1]

(2.7)

Rumus yang ada di dalam kurung disebut capital recovery factor (CRF) atau
faktor A/P. Rumus tersebut menghitung nilai tahunan seragam selama n periode
yang ekivalen dengan nilai present value yang diketahui, dengan asumsi interest
rate tertentu.
Sementara itu, jika kita ingin mengetahui nilai tahunan (annual worth)
dalam n periode dengan asumsi interest rate tertentu dari suatu nilai masa depan
(future value) yang diketahui, maka persamaan yang bisa digunakan adalah
sebagai berikut.
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A =F 



 1

(2.8)

Rumus yang ada di dalam kurung disebut sinking fund factor (SFF) atau faktor
A/F. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan nilai tahuna yang seragam
yang ekivalen dengan suatu nilai masa depan dalam n periode dengan
menggunakan asumsi interest rate tertentu.

2.4.2

Net Present Value (NPV)
NPV merupakan nilai saat ini (present value) dari sejumlah pengeluaran

ataupun pendapatan dalam beberapa tahun (misalnya aliran kas perusahaan). Pada
dasarnya, NPV menghitung nilai saat ini (present value) dari suatu rangkaian
aliran kas dalam n periode dengan menggunakan asumsi interest rate tertentu.
Dalam sebuah benefit-cost analysis, konsep NPV seringkali digunakan untuk
menghitung nilai saat ini dari manfaat bersih (present value of net benefit) dari
suatu kasus analisis benefit-cost yang melibatkan aliran kas dalam beberapa
periode waktu, dengan menggunakan asumsi discount rate tertentu17.

(2.9)
dimana,
Zi

= merupakan selisih dari benefit dan cost pada tahun i
!

r

= tingkat inflasi
= discount rate

Rumus di atas menggunaka asumsi bahwa semua manfaat dan biaya
timbul pada akhir di tiap-tiap periode, kecuali untuk pengeluaran investasi besar
pada periode ke-0 yang tidak terdiskonto.
Perhitungan net present value (NPV) seringkali berkaitan juga dengan
perhitungan payback period. Payback period merupakan waktu yang diperlukan
agar kumulatif present value dari manfaat menjadi sama besarnya dengan
kumulatif present value biaya. Secara umum, payback period yang lebih pendek
itulah yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam
17

Suherman.(2004). Prinsip-prinsip Ekonomi Mineral, hal. 6. Bandung: Unisba
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pengambilan keputusan karena mengabaikan segala sesuatu yang terjadi setelah
titik payback.

Gambar 2.10 Contoh Kurva Payback Period untuk Dua Proyek (A dan B)
Pada grafik di atas, terlihat bahwa proyek A memiliki payback period yang
lebih pendek, sementara proyek
proyek B ternyata memiliki nilai NPV yang lebih tinggi.

2.5

Dasar-dasar Statistika

2.5.1 Pengukuran Central Tendency dan Variabilitas
1) Mean
Mean (rata-rata) dari suatu kumpulan nilai dihitung dengan cara
menjumlahkan semua nilai dan kemudian membaginya dengan jumlah
data yang ada. Kata-kata mean juga sering disebut rata-rata. Rumus mean
adalah sebagai berikut.

(2.10)
2) Median
Median adalah angka tengah dari suatu set nilai yang telah diurutkan. Jika
jumlah datanya ganjil, maka median dapat ditemukan dengan cara
mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar dan memilih
nilai yang di tengah sebagai median. Sedangkan jika jumlah datanya
genap, median adalah nilai rata-rata dari dua angka yang ada di tengah.
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3) Modus
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekelompok data.
Derajat terbesar dari pengelompokkan ada pada modus. Pada sebuah
distribusi data yang simetris sempurna, misalnya distribusi normal, mean
dan median serta modusnya terkumpul pada satu titik. Namun untuk
distribusi data yang asimetris atau skewed distribution seoerti distribusi
lognormal, mean, median, dan modus cenderung tersebar.

Gambar 2.11 Letak Mean, Median, dan Modus pada Dsitribusi Data yang Simetris dan
Asimetris

4) Varians
Varians adalah pengukuran dari dispersi atau sebaran suatu set data di
sekitar mean. Jika nilainya mendekati nilai mean, maka variansnya berarti
kecil. Namun jika nilainya terpencar secara luas di sekitar nilai mean,
maka variansnya berarti besar. Rumus dari varians adalah:
s2 =

(2.11)

5) Standar Deviasi
Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians suatu distribusi data.
Sebagaimana varians, standar deviasi juga merupaka pengukuran dispersi
terhadap mean dan berguna untuk menggambarkan “rata-rata deviasi”.
Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut.
s=
(2.12)
6) Jangkauan (Range)
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Jangkauan (range) adalah perbedaan antara jangkauan minimum dan
jangkauan maksimum. Jangkauan minimum adalah nilai terkecil dari suatu
kelompok data sedangkan jangkauan maksimum adalah nilai terbesar dari
suatu kelompok data.
2.5.2 Pengukuran Set Data
Statistika-statistika berikut ini menjelaskan tingkah laku dari suatu
kelompok data. Pengukuran-pengukuran tersenbut meliputi pengukuran skewness,
kurtosis, koefisien korelasi, certainty, dan persentil.
a) Skewness
Suatu distribusi data dikatakan “condong” jika bentuk distribusinya tidak
simetris.

Gambar 2.12 Ilustrasi Kurva Distribusi Data yang Positive Skewed dan Negative
Skewed
Kurva A di atas menggambarkan positive skewness (condong ke arah
kanan) dimana kebanyakan nilai dalam distribusi berada dekat dengan
nilai minimun dari distribusi. Kurva B menggambarkan negative skewness
(condong ke kiri) dimana kebanyakan nilai dalam distribusi berada dekat
dengan nilai maksimum dari distribusi tersebut. Nilai kecondongan
(skewness) suatu kumpulan data dihitung dengan rumus sebagai berikut.

(2.13)
Suatu kecondongan (skewness) yang nilainya lebih dari 1 atau kurang dari
-1 mengindikasikan distribusi yang kecondongannya tinggi. Nilai
kecondongan

(skewness)

antara

0.5

dan

1

atau

-0.5

dan

-1

mengindikasikan agak condong. Sedangkan jika nilai skewness antara -0.5
dan 0.5 mengindikasikan bahwa distribusi data tersebut simetris.
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b) Kurtosis
Kurtosis merupakan indikator kelancipan (peakedness) suatu distribusi
data. Sebagai contoh, suatu distribusi yang simetris sempurna tapi terlihat
“lancip” ataupun “datar” dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13Ilustrasi Kurva Distribusi dengan Kedaan Kurtosis yang Berbeda
Pada gambar di atas, kurva A terlihat lebih lancip dengan nilai kurtosis
kurang lebih 4. Sementara kurva B terlihat lebih datar dengan nilai
kurtosis yang lebih kecil
Sebuah ditsribusi normal biasanya digunakan sebagai referensi standar dan
memiliki nilai kurtosis 3. Distribusi yang memiliki nilai kurtosis kurang
dari 3 disebut

platykurtic (berarti datar), dan distribusi dengan nilai

kurtosis yang lebih dari 3 disebut leptokurtic (lancip). Nilai kurtosis dapat
dihitung dengan rumus:

(2.14)

c) Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi adalah sebuah angka yang menggambarkan hubungan
antara dua variabel dependen. Nilai koefisien berkisar antara -1 dan 0
untuk korelasi yang negatif dan antara 0 dan +1 untuk korelasi yang
positif. Semakin dekat nilai absolut korelasi dengan angka -1 atau +1,
maka semakin kuat variabel-varibel tersebut saling berkorelasi.
Jika suatu variabel nilainya meningkat dan menyebabkan variabel lain juga
turut meningkat, maka kedua variabel tersebut disebut berkorelasi positif
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dan diindikasikan dengan nilai koefisien antara 0 dan 1. Dan jika suatu
variabel nilainya meningkat dan menyebabkan variabel lain nilainya
menurun, maka kedua variabel tersebut disebut berkorelasi negatif dan
diindikasikan dengan nilai koefisien antara 0 dan -1.

Gambar 2.14 Ilustrasi Berbagai Korelasi Data
Secara matematis, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai
beirkut.

(2.15)

d) Certainty
Certainty adalah persen peluang suatu nilai peramalan berada diantara
rentang nilai yang ditentukan. Pada dasarnya, rentang certainty adalah dari
nilai negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga. Certainty utnuk
rentang seperti ini selalu 100%. Akan tetapi, dapat pula diperkirakan
peluang dari suatu nilai peramalan berada pada rentang nilai tertentu.

Gambar 2.15 Contoh Grafik Certainty dari Pendapatan Bersih $2 juta
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Sebagai contoh, pada grafik di atas terlihat bahwa jika kita menentukan
rentang peramalan yang kita inginkan dari suatu rentang data, maka nilai certainty
juga akan berubah.

e) Persentil
Persentil adalah sebuah angka dalam skala 0 hingga 100% yang
mengindikasikan persentase dari sebuah distribusi yang nilainya sama atau
di bawah dari suatu nilai. Pengujian-pengujian terstandar biasanya
melaporkan hasil dalam bentuk persentil. Jadi, sebagai contoh jika
digunakan 95 persentil berarti ada 95% dari semua orang yang ikut tes
memiliki nilai ujian yang sama atau lebih kecil dengan kita.

Gambar 2.16 Persentil Bagi Distribusi Normal

2.6

Simulasi dan Metode Monte Carlo
Menurut Naylor et al. definisi dari simulasi adalah sebuah teknik numerik

untuk melakukan eksperimen pada sebuah komputer digital yang melibatkan
model-model matematis dan logis tertentu yang menggambarkan tingkah laku dari
sistem bisnis ataupun ekonomi dalam beberapa periode dari waktu sesungguhnya.
Naylor et al juga menggambarkan beberapa situasi dimana simulasi bisa dengan
sukses dilaksanakan, antara lain:
1) Saat tidak mungkin atau sangat mahal untuk mendapatkan data dari suatu
proses di dunia nyata. Dalam kasus ini, kita bisa katakan bahwa data yang
tersimulasi adalah penting untuk memformulasikan hipotesis terhadap
suatu sistem.
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2) Sistem yang diamati sangat kompleks sehingga tidak bisa digambarkan
dalam bentuk persamaan-persamaan matematis dimana solusi analitis
diperlukan.
3) Meskipun model matematis dapat diformulasikan, mungkin akan sulit
untuk mendapatkan solusi dari sebuah model dengan menggunakan
teknik-teknik analitis langsung, misalnya saja sebuah model sistem
ekonomi.
4) Sangat sulit untuk melakukan eksperimen validasi terhadap model
matematis yang menggambarkan suatu sistem. Dalam kasus ini kita bisa
katakan bahwa data simulasi dapat digunakan untuk menguji hipotesishipotesis alternatif.
Pada dasarnya, simulasi hanyalah sebuah tool untuk mendapatkan jawaban
yang relevan atas sebuah persoalan. Simulasi dilakukan memungkinkan untuk
melakukan studi dan eksperimen dengan interaksi-interaksi internal suatu sistem
yang kompleks. Melalui simulasi, kita juga dapat mempelajari dampak-dampak
dari perubahan-perubahan informatif, organisasional, dan lingkungan terhadap
operasi suatu sistem dengan membuat perubahan-perubahan dalam model suatu
sistem dan mengamati dampak dari perubahan yang terjadi terhadap tingkah laku
sistem18.
Simulasi merupakan alat yang sangat berharga dan serbaguna untuk
permasalahan-permasalahan yang tak mampu diselesaikan dengan teknik-teknik
analitis biasa. Akan tetapi, sesungguhnya simulasi tidak memberikan hasil
penyelesaian yang presisi. Simulasi hanya memberikan perkiraan statistik bukan
hasil-hasil yang pasti, dan hanya membandingkan alternatif-alternatif tanpa
menyebutkan yang palin optimal. Simulasi juga hanya menghasilkan data numerik
tentang performa dari suatu sistem.
Sebelumnya telah dibahas bahwa simulasi merupakan sebuah teknik dalam
melaksanakan eksperimen-eksperimen sampling dari sebuah model sistem.
Definisi umum tersebut menjelaskan simulasi dalam arti yang luas, sementara
simulasi dalam arti yang lebih sempit (simulasi stokastik) adalah melakukan
eksperimen dengan model selama jangka waktu tertentu yang melibatkan
18

Naylor et al
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sampling dari variat stokastik dari suatu distribusi probabilitas19. Oleh karena itu,
simulasi sebenarnya adalah eksperimen pengambilan sampel statistik dengan
sebuah model. Pengambilan sampel ini melibatkan semua permasalahan mengenai
analisis desain statistik. Dikarenakan pengambilan sampel dari sebuah distribusi
data melibatkan angka acak, simulasi stokastik terkadang disebut simulasi Monte
Carlo.
Simulasi Monte Carlo merupakan salah satu metode yang menggunakan
spreadsheet model dan simulasi untuk menganalisis dampak dari berbagai input
terhadap

output

dari

sistem

yang

dimodelkan.Simulasi

Monte

Carlo

membangkitkan nilai-nilai secara acak untuk variabel-variabel tak pasti
(uncertain) secara berulang-ulang untuk mensimulasikan model.
Nama Monte carlo diambil dari nama kota Monte Carlo di Monaco yang
banyak memiliki kasino yang mempunyai permainan yang berhubungan dengan
peluang, seperti permainan roulette, dadu, dan mesin slot. Perilaku acak dalam
permainan ini sama dengan bagaimana simulasi Moonte Carlo memilih nilai-nilai
variabel secara acak untuk mensimulasikan model. Hal ini sama dengan variabelvariabel yang memiliki kisaran yang diketahui namun memiliki ketidakpastian
nilai untuk waktu atau even tertentu.
Secara umum langkah-langkah yang diilakukan dalam melakukan simulasi
Monte Carlo adalah sebagai berikut:
1) Membuat model dari permasalahan/sistem yang akan disimulasikan
2) Menentukan variabel-variabel input dan variabel-variabel output (forecast)
pada model.
3) Mendefinisikan bentuk dan parameter distribusi probabilitas dari tiap-tiap
variabel tak tentu (uncertainties).
4) Menjalankan (run) simulasi.
5) Menganalisis variabel-variabel dependen dalam model.
6) Menghitunga nilai-nilai statistik dari variabel dependen dalam model
(statistik output).
7) Melakukan analisis sensitifitas terhadap hasil simulasi untuk mendeteksi
sumber-sumber variabilitas.
19

Kkinen, J. P. C.(1974). Statistical Techniques in Simulation, Part I, Marcel Decker. New
York.
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2.6.1 Metode Pengambilan Sampel Simulasi dan Random Number Generation
Dalam setiap trial sebuah simulasi yang dilakukan, sebenarnya ada dua
metode pengambilan sampel yang dapat dilakukan, yaitu pengambilan sampel
Monte Carlo dan Latin Hypercube.

2.6.1.1 Pengambilan Sampel Metode Monte Carlo
Dalam pengambilan sampel dengan menggunakan metode Monte Carlo,
simulasi akan secara acak membangkitkan nilai-nilai untuk variabel yang tak tentu
secara terus-menerus untuk mensimulasikan model. Niali-nilai dari tiap asumsi
distribusi probabilitas adalah bersifat acak (random). Nilai-nilai tersebut juga
bersifat independen. Dengan kata lain, nilai random yang diambil untuk satu trial
tidak akan mempuunyai efek pada nilai acak yang dibangkitkan berikutnya.
Sebagaimana sejarahnya, simulasi Monte Carlo sangat berkaitan dengan
permainan-permainan

yang

berhubungan

dengan

peluang

yang

selalu

menunjukkan perilaku acak. Perilaku acak dari permainan tersebut sama halnya
dengan pemilihan nilai-nilai variabel yang dilakukan untuk mensimulasikan
model dalam simulasi Monte Carlo.
Menggunakan

metode

pengambilan

sampel

Monte

Carlo

untuk

memperkirakan bentuk distribusi yang sebenarnya membutuhkan jumlah trial
yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan metode Latin Hypercube.
Metode ini lazim digunakan jika analis ingin mensimulasikan “dunia nyata” dari
skenario-skenario “what-if”.

2.6.1.2 Pengambilan Sampel Metode Latin Hypercube
Dengan menggunakan pengambilan sampel Latin Hypercube, simulasi
membagi tiap asumsi distribusi probabilitas menjadi segmen-segmen nonoverlapping dimana setiap segmennya memiliki probabilitas yang sama,
sebagaimana yang diilustrasikan oleh gambar di bawah ini.
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Gambar 2.17 Segmentasi Distribusi Probabilitas dalam Metode Latin Hypercube
Ketika simulasi dijalankan, nilai asumsi acak untuk setiap segmen dipilih
menurut distribusi probabilitas di tiap segmen.Kumpulan dari nilai-nilai ini
membentuk sampel Latin Hypercube. Setelah semua sampel dari tiap segmen
telah diambil sekali, proses tersebut berulang terus dengan sendirinya hingga
simulasi berhenti.
Secara umum, metode pengambilan sampel Latin Hypercube memang
lebih

presisi

dalam

mengkalkulasikan

statistika

simulasi

dibandingkan

pengambilan sampel konvensional dengan menggunakan metode Monte Carlo
karena seluruh rentang dari distribusi disampelkan lebih lengkap dan konsisten.
Dengan menggunakan metode Latin Hypercube, analis tidak memerlukan jumlah
trial yang banyak untuk mendapatkan tingkat akurasi statistik yang sama seperti
menggunakan metode pengambilan sampel Monte Carlo. Akan tetapi, metode ini
memerlukan ekstra memori untuk melacak segmen mana yang telah disampelkan
ketika simulasi berjalan. Metode ini digunakan jika analis sangat memperhatikan
akurasi dari statistik simulasi.
2.6.2

Confidence Interval
Karena simulasi Monte Carlo adalah sebuah teknik yang menggunakan

pengambilan sampel secara acak untuk mengestimasi hasil-hasil dari model,
parameter-parameter statistik yang dihitung dalam hasil-hasil tersebut akan selalu
mengandung beberapa bentuk kesalahan (error). Confidence Interval (CI)
merupakan batasan yang dikalkulasikan di sekitasr parameter-parameter statistik
yang berusaha untuk mengukur tingkat kesalahannya dengan tingkat probabilitas
yang ditentukan. Sebagai contoh, Confidence Interval 95% di sekitar mean
didefinisikan sebagai 95% peluang bahwa mean akan berada dalam interval yang
telah ditentukan. Dan sebaliknya ada 5% peluang bahwa mean akan berada di
dluar interval yang telah ditentukan.
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Confidence Interval merupakan hal yang penting untuk menentukan
tingkat akurasi dari parameter statistik yang nantinya juga akan berperngaruh pada
tingkat akurasi simulasi. Secara umum, ketika jumlah trial yang dihitung semakin
banyak, maka Confidence Interval akan menyempit dan statistika akan menjadi
lebih akurat.
2.6.3 Metode-metode Distribution Fitting
2.6.3.1 Metode Maximum Likelihood (ML)
Maximum Likelihood Estimation (MLE) merupakan metode statistik yang
populer untuk membuat inferensi mengenai parameter-parammeter dasar
distribusi probabilitas dari sekumpulan data. Jika kita mengasumsikan data yang
diambil dari distribusi tertentu bersifat terdistribusi secara independen dan identik
(iid), maka metode ini dapat digunakan untuk mengetahui parameter-parameter
dari distribusi dimana data tesebut paling banyak muncul (Law & Kelton 2000).
Anggap θ adalah vektor parameter untuk f yang bisa berarti sebuah
probability mass function (untuk distribusi diskrit) ataupun sebuah probability
density function (untuk distribusi kontinyu). Kita mendenotasikan PDF/PMF
sebagai f θ. Misalkan sampel diambil dari diatribusi x1,x2,……..xn. Kemudian
likelihood mendapatkan sampel dari distribusi dituliskan dalam persamaan (2.16)
(2.16)
(2.16)
Hal ini dapat dianggap sebagai probability density function gabugan dari data
tersebut, dengan parameter distribusi yang telah diketahui. Dengan independensi
dari tiap datapoint yang telah diketahui, maka persamaannya menjadi persamaan
(2.17).
(2.17)
Dalam MLE, kita mencoba mengtahui nilai dari θ agar nilai dari L(θ) dapat
dimaksimalkan. ikarenakan ini merupakan produk dari probabilitas, maka kita
akan mempertimbangkan nilai log dari fungsi ini untuk maksimalisasi. Sehingga
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metode MLE dapat juga dianggap sebagai permasalahan optimaliasasi nonlinear
tanpa batasan sebagaimana yang dituliskan dalam persamaan (2.18).

(2.18)
Di sini Θ mewakili domain dari tiap parameter distribusi. Untuk beberapa
distribusi, permasalahan optimasi ini bisa diselesaikan secara teoritis dengan
menggunakan persamaan turunan (turunan parsial jika lebih dari satu parameter)
dan kemudian menyelesaikannya.
Metode MLE merupakan metode yang sejauh ini paling sering digunakan
untuk memperkirakan parameter-parameter distribusi yang tidak diketahui.
Meskipun bias dalam estimator MLE bisa bersifat substansial, MLE secara
asimtot tidaklah bias karena bias nya cenderung menjadi nol jika jumlah sampel
meningkat menjadi tak hinggai. MLE secara asimtot juga efisien yang berarti
secara asimtot tidak ada estimator yang tak bias yang memiliki rata-rata kuadrat
error (mean squared error) lebih rendah daripada MLE.
2.6.3.2 Method of Moments (ME)
Method of Moments merupakan metode mengestimasi parameterparameter populasi melalui membuat persamaan momen-momen sampel dengan
momen-momen populasi yang tak teramati dan kemudian menyelesaikan
persamaan-persamaan

tersebut

sebanyak

jumlah

parameter

yang

harus

diestimasikan (Cohen and Whitten 1988).
Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dianggap merupakan
metode yang lebih baik untuk mengestimasi parameter-parameter distribusi
karena ML mengestimasikan probabilitas yang lebih tinggi untuk mendekati
kuantitas yang harus diestimasikan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus
persamaan-persamaan likelihood bisa saja sulit dipecahkan bahkan dengan
komputer sekalipun. Di lain pihak, estimator Method of Moment (ME) bisa
digunakan sebagai perkiraan awal untuk menyelesaikan persamaan likelihood.
Dalam hal ini MLE dan ME saling bersimbiosis. Selain itu, dalam beberapa kasus
yang jarang sekali menggunakan sampel kecil namun tak terlalu jarang
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menggunakan sampel besar, estimasi yang dihasilkan melalui metode methods of
moment (ME) berapa di luar lingkup parameter. Masalah-masalah seperti ini
jarang muncul dalam penggunaan metode Maximum Likelihood (ML).
2.6.3.3 Nonlinear Optimization
Kita juga dapat menggunakan nonlinear optimization untuk mengestimasi
parameter-parameter dari suatu distribusi yang tidak diketahui. Variabel-variabel
keputusan merupakan parameter distribusi yang tidak diketahui. Fungsi-fungsi
tujuan yang berbeda bisa juga digunakan untuk keperluan ini, seperti
meminimalkan salah satu statistik goodness-of-fit, meminimalkan perbedaan sumsquared dari momen-momen sampel. Batasan-batasan tambahan juga dapat
ditambahkan untuk memfasilitasi formulasi dari masalah optimasi. Batasanbatasan ini dapat dibangun dari hubungan antara parameter-parameter distribusi.
Metode ini kurang efisien dan seringkali membutuhkan waktu penyelesaian yang
lebih lama. Nilai dari parameter bergantung pada algoritma yang dipilih untuk
menyelesaikan permasalahan optimasi nonlinear.

2.6.4

Goodness-Of-Fit Statistics
Goodness-Of-Fit (GOF) Statistics merupakan pengukuran statistik yang

menggambarkan ketepatan penyesuaian suatu kelompok data terhadap suatu
distribusi. Tidak seperti indikasi-indikasi visual menggunakan grafik seperti p-p
plot ataupun q-q plot (Law and Kelton 2000), metode ini kebanyakan digunakan
melalui berbagai perangkat lunak komputer untuk mengotomastisasi keputusan
dalam memilih fit dustribusi terbaik. Beberapa statistika Goodness-Of-Fit (GOF)
yang banyak digunakan adalah sebagai berikut.
2.6.4.1 Chi-Square Test
Chi-Square Test dapat dipertimbangkan sebagai perbandingan formal dari
sebuah histogram data dengan densitas atau fungsi massa dari distribusi yang difit-kan.

Uji goodness of fit dengan metode chi-square merupakan metode

pengujian yang biasa digunakan untuk data yang tersusun dalam distribusi
frekuensi yang jumlah datanya besar. Prosedur uji hipotesis ini hanya akan baik
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digunakan jika tidak ada frekuensi harapan yang lebih kecil dari lima. Jika dalam
hitungan terdapat frekuensi harapan yang lebih kecil dari lima, maka frekuensi ini
digabungkan dengan frekuensi kelas yang lain. Statistik dari chi-square mengukur
ketidaksesuaian antara frekuensi teramati dan frekuensi yang diharapkan. Chisquare untuk tiap elemen data dapat dihitung dengan formula sebagai berikut.

(2.19)
dimana, Oi = Frekuensi Teramati
Ei = Frekuensi Harapan
Setelah didapat nilai statistik dari chi-square, maka kemudian akan
dibandingkan dengan nilai yang didapat dari tabel distribusi chi-square pada
besaran degree of freedom tertentu. Dengan itu, maka kita dapat menentukan
hipotesis mana yang kita putuskan.
2.6.4.2 EDF Statistics
Diketahui sampel acak yang merupakan data yang berhubungan dengan
variabel input dalam model simulasi yang perlu di-fit-kan, anggap X(1) < X(2) <
…..< X(n) menjadi statistika yang berurutan. Empirical cumulative distribution
function (ECDF) Fn(x) diketahui sebagai berikut:

(2.20)
Fungsi tersebut merupakan fungsi right-continuous step. Jika F(x)
merupakan Cummulative Distribution Function (CDF) dari distribusi yang di-fitkan, kemudian setiap pengukuran statistik mengenai perbedaan antara Fn(x) dan
F(x) disebut Empirical Distribution Function (EDF) statistik.
Dalam metode Kolmogorov-Smirnov Statistic (KS), EDF dibandingkan
dengan fungsi distribusi yang di-fit-kan. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan
pengujian statistik goodness of fit terhadap distribusi kumulatif yang di-fit-kan
dengan data input titik demi titik. Uji Kolmogorov Smirnov (KS) menghitung
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perbedaan absolut terbesar diantara distribusi-distribusi kumulatif untuk data input
dan tipe distribusi yang dicocokkan mengikuti persamaan:

(2.21)

dimana D merupakan statistika KS, x adalah nilai dari titik ke-n dari n total titik
data., dan F(x) adalah distribusi kumulatif yang dicocokkan. Perbedaan dihitung
secara terpisah untuk perbedaan jarak yang positif dan negatif suatu titik dari titik
dasar. Statistika hasil pengujiannya kemudian diperbandingkan untuk sebuah nilai
standar dari statistika KS dengan sejumlah titik data yang sesuai dan tingkat
signifikansi, biasanya berupa alpha. Pengujian KS cocok untuk semua tipe
distribusi dengan berapapun ukuran sampelnya20.
Selain itu, ada pula metode pengujian kecocokan data lainnya yaitu uji
Anderson-Darling. Pengujian ini mencocokkan distribusi kumulatif dari data input
dan memberikan bobot yang lebih berat pada bagian tail distribusi. Pengujian
Anderson-Darling menghitung integral dari kuadrat jarak antara data input dengan
distribusi yang dicocokkan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

(2.22)
dimana Wn2 adalah statistik AD, n adalah jumlah titik data, F(x) adalah distribusi
kumulatif yang dicocokkan, dan Fn(x) adalah distribusi kumulatif dari data input.
2.6.5

Random Variable Generation
Setelah distribusi-distribusi untuk parameter input dalam simulasi telah

teridentifikasi, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah membangkitkan
angka-angka acak dari distribusi-distribusi tersebut. Angka acak
20

yang

Law ,Averill M. & Kelton, W. David (1991).Simulation Modeling & Analysis, hal. 382.
McGraw-Hill,
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dibangkitkan mewakili angka-angka spesifik dari variabel tersebut. Sebagai
contoh, jika distribusi normal telah ditentukan sebagai distribusi yang paling fit
untuk data berat siswa di suatu sekolah, maka selanjutnya akan dibangkitkan
angka acak dari distribusi ini sebagai parameter input di dalam model yang dibuat,
dan menggunakan angka tersebut sebagai perwakilan satu nilai berat siswa.
2.6.5.1 Membangkitkan Variabel Acak dari Suatu Fungsi Distribusi
Salah satu metode pembangkitan variabel acak dari suatu fungsi distribusi
yang paling sering digunakan adalah metode transformasi invers. Metode
transformasi invers memberikan rute yang paling langsung dalam membangkitkan
sampel acak dari sebuah distribusi. Dalam metode ini, digunakan invers dari
probability density function (PDF) untuk distribusi kontinyu atau probability
mass function (PMF) untuk distribusi diskrit, dan mengkonversikannya menjadi
sebuah angka acak yang nilainya antara 0 dan 1 menjadi nilai acak untuk
distribusi input. Secara matematis prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut.
Anggap X sebagai variat acak kontinyu

(yang ingin kita bangkitkan)

mengikuti sebuah fungsi PDF f. Anggap cummulative probability distribution
function (CDF) untuk variat tersebut didenotasikan sebagai F, yang bersifat
kontinyu dan meningkat secara ketat dalam (0,1). Anggap F-I melambangkan
fungsi invers dari F yang sering disebut fungsi invers CDF. Kemudian dua
langkah berikut akan membanngkitkan sebuah angka acak X dari PDF f.
1. Membangkitkan U~U (0,1)
2. Mengembalikan X = F-I (U)

Gambar 2.18 Pembangkitan Variat Acak
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Perhatikan bahwa karena 0U1 maka F-I (U) selalu terjadi. Skema
diagram pada Gambar 2.18 di atas menggambarkan proses tersebut. Terlihat kurva
CDF dari suatu distribusi lognormal di sebelah kanan dan di sebelah kiri
ditampilkan sebuah distribusi uniform. Angka acak yang dibangkitkan U (0,1),
misalnya angka 0,65 cocok dengan angka 160 pada kurva CDF lognormal. Jadi,
angka ini merupakan variat acak dari suatu distribusi lognormal. Jika kita
membangkitkan 100 angka pada U (0,1) dan mengulangi proses yang tadi dengan
kurva yang sama maka akan didapat 100 variat acak dari distribusi ini.
Metode trnaformasi invers juga dapat digunakan jika X adalah diskrit.
Untuk distribusi diskrit, jika p(xi) adalah probability mass function (PMF), maka
PMF kumulatif dapat dituliskan sebagai berikut.

(2.23)
PMF kumulatif adalah sebuah tahapan fungsi dengan loncatan diskrit.
Kemudian langkah kedua dari algoritma di atas untuk membangkitkan variat acak
dari distribusi kontinyu dapat diganti dengan langkah-langkah berikut:
1. Menentukan integer I positif terbesar pada U  F(Xi)
2. Mengembalikan X=xi
Keuntungan yang penting dari metode transformasi invers adalah metode
ini dapat digunakan untuk membangkitkan angka-angka acak dari sebuah
distribusi. Selain itu, metode ini juga memelihara monotonitas antara variat
uniform U dan variabal acak X, korelasi negatif dapat disiasati antara dua variabel
acak. Metode ini dapat digunakan untuk tipe fungsi distribusi apapun, termasuk
fungsi yang merupakan gabungan antara distribusi diskrit dan distribusi kontinyu.
Akan tetapi, kelemahan dari metode ini adalah metode ini menjadi sulit
diimplementasi jika tidak ada closed-form inverse CDF untuk suatu distribusi.
Jika tidak ada closed-form inverse CDF tapi F (U) dapat dihitung dengan mudah,
sebuah metode iteratif (seperti bisection atau Newton-Raphson) dapat digunakan.
Ada dua metode lain yang digunaka untuk membagkitkan variat-variat acak dari
suatu distribusi, yaitu convolution method dan acceptance-rejection method (Law
and Kelton 2000, Fishman 1995).
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2.6.5.2 Membangkitkan Variabel Random dari Sebuah DataSet
Seringkali tidak mungkin untuk mendapatkan distribusi dari sebuah
distribusi untuk sebuah variabel input dalam model simulasi. Hal ini bisa terjadi
karena bentuk distribusi awal yang komplikatif (seperti non-convex atau multimodal), kesulitan mendapatkan data (misalnya karena destructive testing atau data
yang mahal), dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut, kita mungkin akan
berakhir dengan hal yang yang tal lebih dari sekedar nilai-nilai historis untuk
parameter input. Untuk kasus-kasus tersebut, simulasi bootstrapped Monte Carlo
(MC) atau

yang sering disebut bootstrapping dapat digunakan untuk

membangkitkan variat acak. Dalam bootstrapping, variat acak tidak dibangkitkan
dalam arti yang sebenarnya tetapi secara berulang dataset awal diambil sampelnya
untuk memilih salah satu dari titik data dalam kumpulan data tersebut (memilih
sebuah angka dengan pemulihan). Untuk banyak dataset, metode ini memberikan
hasil yang baik untuk tujuan simulasi (Efron and Tibshirani 1993). Untuk simulasi
bootstrapped MC, seseorang tetap harus menggunakan pembangkitan angka acak
uniform.

Secara

khusus

pembangkitan

angka

acak

digunakan

untuk

membangkitkan angka acak integer diantara banyak index dari suatu array, yang
digunakan untuk menyimpan dataset awal.
Simulasi Bootstrap merupakan alat yang sangat efektif di tengah
ketidakberadaan distribusi parametrik untuk sebuah kumpulan data (dataset).
Kesederhanaan tampilan mungkin menyembunyikan fakta bahwa asumsi-asumsi
penting perlu dibuat saat melakukan bootstrap analysis (misalnya independensi
dari sampel-sampel) yang mana hal ini akan lebih dinyatakan secara formal
dengan pendekatan-pendekatan lain. Kegagalan untuk menghitung korelasi dalam
pengamatan yang berukang seringkali menyebabkan confidence interval yang
terlalu sempit dan menghasilkan signifikansi statistik yang salah. Oleh karena itu,
korelasi intrinsik dalam pengamatan berulang harus benar-benar diambil dari
statistik inferens yang valid.
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BAB 3
PENGUMPULAN DATA

3.1

Tinjauan Umum Kasus

3.1.1 Kondisi Umum Daerah Objek Penelitian
Daerah yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah daerah operasi
pertambangan milik PT XYZ yang berada di area Perjanjian Kontrak Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B) milik perusahaan tersebut. PT XYZ merupakan
salah satu perusahaan pertambangan batubara nasional yang saat ini tengah
berencana meningkatkan kapasitas produksinya secara bertahap hingga mencapa
70 Mt per tahunnya. PT XYZ beroperasi dengan metode tambang terbuka (open
pit) di daerah Sangatta, Kalimantan Timur sejak tahun 1990. Lokasi penambangan
dapat dilihat pada Gambar 3.1. Operasi penambangan PT. XYZ dilakukan di
Sangatta dan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Bengalon dan
Kecamatan

Kantau

Pulung,

Kabupaten

Kutai.

Lokasi

semua

kegiatan

penambangan berdasarkan kontrak J2/JiDu/16/82 mengikuti koordinat 00
31’20.52” LU – 0052’4.6” LU dan 1170 27’7.4”BT – 1170 40’ 43.4” BT.21
Lokasi PT. XYZ dapat dijangkau melalui jalan darat atau melalui udara dengan
menggunakan pesawat jenis CASA (di bawah maskapai penerbangan Airfast) dari
Kota Balikpapan. Sedangkan Dermaga Tanjung Bara merupakan tempat khusus
berlabuh kapal-kapal yang akan mengangkut batubara.
Luas wilayah daerah Kontrak Karya PT. XYZ adalah 90.938 ha, dengan
jumlah penduduk 9.183 jiwa yang terbagi kedalam 8 desa. Mata pencaharian
penduduk terutama adalah bertani, berdagang, buruh kayu, buruh pabrik dan
berburu22.
Kegiatan eksplorasi pada wilayah konsesi PT. XYZ telah dilaksanakan
secara intensif sejak tahun 1982. Pada kondisi akhir tahun 2007, wilayah PKP2B
PT. XYZ saat ini mencakup daerah seluas 90.938 Ha. Sampai dengan tahun 2007,

L

Laporan Studi Kelayakan Pengembangan Tambang Sangatta & Bengalon PT. XYZ, Bab.2
Tinjauan Umum
22
Ibid. hal. 3
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telah didefinisikan 2 (dua) daerah operasi utama, yaitu daerah Sengata dan daerah
Bengalon (Lihat Gambar 3.1)
Wilayah operasi di daerah Sengata terdiri dari 2 (dua) blok utama, yaitu
Blok Pinang dan Blok Melawan, dimana pada masing-masing Blok tersebut
terdapat beberapa pit, baik yang sudah dan/atau sedang ditambang, maupun yang
belum ditambang. Sedangkan daerah Bengalon akan terdapat 3 (dua) pit utama,
yaitu Pit A, Pit B, dan Pit C, dimana aktivitas penambangan pada saat ini
berlangsung di Pit A. Sebaran lokasi masing-masing blok serta penamaan masingmasing pit potensial pada daerah Sengata dan Bengalon dapat dilihat pada
Gambar 3.2 dan informasi status masing-masing blok tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.1.

Gambar 3.1 Lokasi Pertambangan Perusahaan
(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)
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Gambar 3.2 Penamaan Blok dan Sebaran Pit Potensial pada Daerah Sangata dan
Bengalon
(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)

Tabel 3.1 Rekapitulasi Penamaan Blok di Daerah Bengalon dan Sengata (kondisi
sampai dengan Desember 2007)
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(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ,2008)

Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, diperoleh daerah
prospek yaitu daerah Sangatta dan Bengalon. PT. XYZ berencana untuk
mengembangkan tambangnya dan meningkatkan produksi batubaranya secara
bertahap hingga mencapai tingkat produksi 70 juta ton/tahun. Lokasi daerah
penyelidikan perluasan area penambangan PT. XYZ dapat dilihat pada Gambar
3.3.
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Gambar 3.3 Lokasi Daerah Penyelidikan Perluasan Area Tambang
(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)

Sebaran batubara jenis Pinang (merek batubara perusahaan) terletak pada
wilayah seluas kurang lebih 40 km2 dengan jarak kurang lebih 180 km di sebelah
utara kota Samarinda ibukota Propinsi Kalimantan Timur, dan 280 km di sebelah
utara pusat industri Balikpapan, 65 km di sebelah utara kota administrasi Bontang.
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Batubara yang dihasilkan di daerah Kubah Pinang adalah Batubara Prima
dan Batubara Pinang, yang dikelompokkan dalam kelas batubara bituminus C
dengan kandungan zat terbang tinggi (klasifikasi ASTM). Ketebalan batubara di
Sengata sangat bervariasi, yaitu mulai dari kurang 1,02 m hingga lebih dari 5,68
m. Ketebalan tersebut relatif menerus di seluruh lokasi dan hanya pada lokasi
tertentu mengalami penebalan, penipisan, hilang, atau terbakar di dekat singkapan
pembakaran spontan. Kualitas Batubara yang penting dari daerah Sengata dapat
dilihat pada Tabel 3.2
Titik leleh abu Batubara Sengata berkisar antara 1.000OC sampai >
1.400OC. Besarnya variasi titik leleh abu dipengaruhi oleh komposisi senyawa
pembentuk abu, seperti SiO2, Al2O3, Fe2O3, dan CaO, yang merupakan ciri khas
batubara Miosen Kalimantan Timur yang berkadar abu rendah.

Tabel 3.2 Kualitas Batubara Sangatta (adb)

Keterangan Tebal
Maks
Min
Rata-rata

5,68
1,02
3,09

Inherent
Moistur
e
(%)
14,20
4,20
8,69

Kadar
Abu

Volatile
Matter

(%)
6,40
2,10
3,31

(%)
42,90
39,10
40,50

Kadar
Beleran
g
(%)
1,86
0,23
0,69

Nilai Kalor
(kkal/kg)
7,53
6,13
6,80

(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)

Sedangkan batubara Bengalon Timur menurut klasifikasi ASTM tergolong
dalam kelas batubara bituminus C dengan kandungan zat terbang tinggi dengan
Calorific Value

5.840 – 7.230 kkal/kg , sedang batubara Bengalon Barat

digolongkan ke dalam kelas sub-bituminus B/C dengan kandungan Caloric Value
4.620 – 5.840 kkal/kg. Kualitas batubara di Bengalon Barat mempunyai
kecenderungan menurun ke arah Utara. Kualitas Batubara Bengalon pada
umumnya dapat dilihat pada Tabel 3.3
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Tabel 3.3 Kualitas Batubara Bengalon (adb)

Keterangan Tebal
Maks
Min
Rata-rata

7.03
0.63
2.92

Inherent
Moistur
e
(%)
19.67
11.12
15.07

Kadar
Abu

Volatile
Matter

(%)
12.45
1.60
4.00

(%)
41.17
35.32
38.43

Kadar
Beleran
g
(%)
2.02
0.20
0.96

Nilai Kalor
(kkal/kg)
6.66
5.24
6.00

(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ)

Titik leleh abu bervariasi antara 1.000OC hingga > 1.400OC. Besarnya
variasi tersebut konsisten dengan variasi parameter senyawa penyusun abu seperti
SiO2, Al2O3, Fe2O3, dan CaO.

3.1.2

Kondisi Geomorfologi Daerah Objek Penelitian
Daerah Sengata membentang di antara Sungai Bengalon dan Sungai

Sangatta (lihat Gambar 3.2) Kedua sungai utama ini bermuara ke arah Timur
menuju Selat Makasar. Daerah Sengata didominasi oleh perbukitan bergelombang
dengan elevasi tertinggi mencapai 330 meter di atas permukaan laut yang
merupakan puncak dari Pinang Dome. Daerah yang berada di sekitar Pinang
Dome ini setempat memiliki relief yang cukup tajam dengan kemiringan lereng
yang relatif curam. Sedangkan daerah-daerah yang tersebar di sekitar sayap
Pinang Dome relatif memiliki morfologi bergelombang, setempat terdapat
perbukitan kecil dengan ketinggian puncak yang bervariasi dari beberapa puluh
meter hingga 200-an meter. Sedangkan satuan morfologi yang relatif datar
mendominasi bagian selatan daerah Pinang Dome di sepanjang bagian hilir
Sungai Sengata di Kota Sengata.
Daerah aktivitas penambangan dan pit potensial pada daerah Bengalon
membentang di utara Sungai Bengalon. Ketinggian daerah bervariasi mulai dari
beberapa meter diatas permukaan laut pada Sungai Bengalon sampai dengan 160
meter di atas permukaan laut pada daerah yang tidak rata di sebelah barat
Bengalon. Daerah banjir dari sungai Bengalon lebarnya sampai dengan 4 meter.
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Cakupan dari Sungai Bengalon adalah Sungai Lembak, yang kemudian membagi
daerah Bengalon menjadi 2 bagian, yaitu East Bengalon (Pit A) dan West

Bengalon (Pit B dan Pit C). Daerah penambangan (Pit A, Pit B dan Pit C)
merupakan daerah tertinggi pada masing-masing sisi wilayah Bengalon tersebut.

Gambar 3.4 Gambaran Keadaan Lingkungan Daerah Objek Kajian

3.1.3

Kondisi Geologi Daerah Objek Penelitian
Formasi Balikpapan yang berumur Miosen merupakan formasi pembawa

lapisan batubara pada daerah Sengata dan Bengalon. Formasi ini terbentuk di
dalam Cekungan Kutai yang melampar dari sebelah selatan Samarinda sampai di
utara daerah Sangkulirang.

Di daerah Sengata terdapat 2 (dua) kelompok potensi batubara utama,
yaitu potensi batubara Pinang dan Melawan. Operasi penambangan batubara yang
dilakukan saat ini berada pada struktur Sinklin Lembak di bagian selatan dari
daerah konsesi pertambangan, di sebelah utara
utara Sungai Sengata, dan di sebelah

barat Kubah Pinang.
Endapan batubara di daerah Bengalon terletak di utara Sungai Bengalon,
30 km di sebelah utara daerah Sengata, dan secara geologis masih termasuk di
dalam Sinklin Lembak yang tersesarkan dan juga di dalam
dalam Sinklin Penebaran
yang merupakan perpanjangan dari Sinklin Lembak ke arah utara. Terdapat bukti
kuat yang menunjukkan bahwa pelamparan batubara menerus dari daerah Pinang
dan Melawan sampai ke daerah Bengalon.
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3.1.4 Rencana Perluasan Area Pertambangan
Dalam rangka peningkatan kapasitas produksi PT XYZ menuju 70
ton/tahun, maka PT XYZ perlu untuk melakukan perluasan area operasi
pertambangannya. Sejalan dengan keperluan itu, maka berbagai pertimbangan
akan opsi-opsi rencana perluasan area operasi pertambangan juga harus dilakukan,
mengingat perluasan area operasi pertambangan akan memerlukan perencanaan
operasi yang matang.

Lokasi jalan
nasional
yang
akan
dialihkan

Gambar 3.5 Lokasi Jalan Nasional yang akan Direlokasi
(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)
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Perluasan area pertambangan yang akan dilakukan PT XYZ akan
bersinggungan dengan adanya jalan nasional ruas Simpang Perdau-Muara Wahau
di Kabupaten Kutai Timur karena di bawah jalan nasional tersebut dideteksi
terdapat kandungan batubara. Oleh karena itu, PT XYZ juga perlu
mempertimbangkan opsi-opsi pemindahan jalan nasional ruas Simpang Perdau –
Muara Wahau tersebut. Opsi-opsi yang dimiliki oleh PT XYZ adalah23:
•

Opsi I: Tidak ada pemindahan jalan nasional sama sekali.
Efek yang akan timbul tidak ada biaya konstruksi jalan, namun 178 juta

ton batubara tidak akan bisa ditambang, sehingga kehilangan revenue karena 178
juta ton tersebut tidak bisa ditambang. Namun perusahaan tetap harus
mengeluarkan biaya pembangunan overpass atau underpass karena tambang harus
tetap bergerak ke utara dan timur. Melalui asumsi keuntungan USD 10/ton
batubara, potensi kehilangan pendapatan PT XYZadalah sebesar USD 1,78 milyar
(XYZ : USD 236 juta, Pemerintah : USD 1,54 milyar).
•

Opsi II: Pemindahan Jalan Muara Wahau – Sangatta ke bagian utara
secara sementara yang kemudian memindahkan kembali ke lokasi
semula secara permanen.
Dengan opsi ini, maka PT XYZakan memindahakan jalan nasional ke ruas

jalan pengganti yang berada di sebelah utara jalan nasional tersebut. Pengganti
ruas jalan nasional tersebut ialah ex jalan logging PT Porodisa Trading &
Industrial Co. Ltd yang sudah diterminasi Hak Pemanfaatan Hutannya. Dampak
yang timbul jika melaksanakan opsi ini adalah total biaya yang diperlukan untuk
konstruksi jalan adalah: 7,5 juta dollar, dengan desain umur untuk 10 tahun.
Panjang jalan 11.5 km (jalan asli yg dipindahkan sepanjang 14,5 km). Biaya yang
timbul adalah biaya pemeliharaan rutin sebesar $ 0.75 juta/tahun. Pada tahun 2016
akan terjadi pemindahan jalan ke-2 dengan total biaya konstruksi jalan 10.8 juta
dollar. Semua biaya konstruksi dan perawatan jalan ditanggung oleh PT XYZ.
Keuntungan dari melaksanakan opsi ini adalah konservasi cadangan bisa secara
optimal di manfaatkan, sebanyak 305 + 372,7 juta ton cadangan bisa ditambang.

23

Laporan Rapat Koordinasi Perizinan Pengalihan Sementara Jalan Nasional kepada Departemen
Pekerjaan Umum a.n. PT XYZ (2008)
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Asumsi keuntungan USD 10/ton, potensi keuntungan yang didapat sebesar USD
3,08 milyar (PT XYZ : USD 408 juta, Pemerintah: USD 2,67milyar). Selain itu,
terserapnya sebagian angkatan kerja terkait peningkatan produksi untuk
pembangunan jalan merupakan keuntungan lain yang bisa dihasilkan untuk sisi
masyarakat.

Gambar 3.6 Gambaran Opsi II Pemindahan Jalan

•

Opsi III: Pemindahan jalan hanya sekali ke jalan ex-logging
(pemindahan jalan permanen)
Efek yang timbul dari opsi ini adalah timbulnya biaya untuk konstruksi

jalan sebesar 7,5 juta dollar dan biaya perawatan jalan per tahun $0,75 juta /tahun.
Namun biaya ini ditanggung oleh PT XYZ. Dengan opsi ini, perusahaan hanya
perlu membangun jalan sekali saja. Keuntungan yang bisa diperoleh dengan
menjalankan opsi ini adalah PT XYZ bisa menambang 305 juta ton cadangan,
namun akan kehilangan kesempatan utk menambang 372,7 juta ton cadangan.
Kerugian dari opsi ini adalah PT XYZ tidak bisa ekspansi penuh ke daerah
Pedayak sehingga berpotensi kehilangan batubara kurang lebih 663 juta ton (data
kasar), dan untuk ekspansi ke arah barat, XYZ harus membangun overpass atau
underpass (USD 3 juta).
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Gambar 3.7 Gambaran Opsi III Pemindahan Jalan

•

Opsi IV: Memindahkan jalan nasional ke luar area PKP2B,
Efek dari menjalankan opsi ini adalah PT XYZ mendapat benefit kegiatan

penambangan bisa dilakukan sepenuhnya. Perusahaan juga hanya perlu
membangun jalan sekali saja, karena jalan tak perlu dikembalikan ke tempat
semula. Kerugian yang timbul jika melaksanakan opsi ini adalah jalan yang
dibangun akan sangat panjang dan jauh karena daerah PKP2B menghubungkan
trans-Kalimantan pantai (Bontang-Kaliorang) dan trans-Kalimantan pedalaman
(Muara Wahau-Tanjung Redeb). Risiko sosial akan cukup tinggi karena
penolakan dari masyarakat (biaya tidak bisa terukur) meskipun biaya
pembangunan jalan relatif lebih mahal (USD 32-33 juta). Selain tidak semua
daerah PKP2B mengandung batubara dan menguntungkan jika ditambang.
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Gambar 3.8 Gambaran Opsi IV Pemindahan Jalan

Rencana jalan pengganti
(+/- 11,5km)

Jalan nasional yang akan
direlokasi (+/- 14,5km)

Gambar 3.9 Gambaran Jalan yang akan Direlokasi dan Jalan Penggantinya

Berdasarkan Resume Rapat Pembahasan Rencana Pengalihan Jalan
Sementara Jalan Nasional oleh PT XYZ tertanggal 16 Juni 2009, maka opsi II
yang diajukan oleh PT. XYZ disetujui pada rapat tersebut. Sehingga opsi yang
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akan dilaksanakan oleh PT XYZ adalah opsi II berupa pemindahan Jalan Muara
Wahau – Sangatta ke bagian utara secara sementara yang kemudian memindahkan
kembali ke lokasi semula secara permanen.
Berdasarkan Resume Rapat Pembahasan Rencana Pengalihan Jalan
Sementara Jalan Nasional oleh PT XYZ pada bulan Agustus 2009 maka
diputuskan poin-poin sebagai berikut:
a)

b)

c)

d)

e)

Dikarenakan keputusan mengenai pemilihan opsi pemindahan sudah
ditetapkan, yaitu opsi 2 dimana pemindahan Jalan Muara Wahau – Sangatta ke
bagian utara akan dilakukan secara sementara yang kemudian memindahkan
kembali ke lokasi semula secara permanen, maka dalam laporan ini kajian yang
kami lakukan hanyalah kajian keekonomian (opportunity cost) atas pelaksanaan
opsi 2 pemindahan jalan nasional tersebut. Dalam laporan ini, lingkup waktu
analisis benefit-cost yang dilakukan adalah sepanjang masa operasi pertambangan
yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2021.
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3.2

Pembuatan Model Analisis Opportunity Cost
Dalam

rangka

menganalisis

kelayakan

rencana

perluasan

area

pertambangan perubahan yang melibatkan pengalihan jalan nasional dari segi
manfaat dan biaya, maka diperlukan suatu model analisis opportunity cost yang
dapat menggambarkan kondisi yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan rencana
perluasan area tambang perusahaan terhadap berbagai pihak yang terkait dengan
rencana tersebut. Model ini juga nantinya juga akan dapat mensimulasikan
berbagai kondisi finansial yang mungkin terjadi selama proyek dilaksanakan.
Model analisis opportunity cost berisi berbagai variabel-variabel keuangan (baik
secara langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan pelaksanaan
proyek pemindahan jalan nasional ini.
Model ini akan menjelaskan keuntungan dan kerugian apa saja yang
diperoleh oleh perusahaan dan pihak-pihak eksternal perusahaan apabila
menjalankan proyek perluasan area produksinya dengan melakukan relokasi jalan
nasional tersebut. Melalui model ini akan didapat besaran marjin antara benefit
dan cost serta nilai rasio antara benefit dan cost setiap tahunnya (selama periode
proyek) dari keadaan proyek yang direncanakan, dengan berbagai variabelvariabel ekonomi yang mempengaruhinya. Dengan model ini dapat juga dilihat
sensitivitas model dengan melakukan analisis sensitivitas dari benefit – cost ratio
terhadap perubahan-perubahan beberapa variabel ekonomi utama yang akan
mempengaruhi model.
Secara keseluruhan, model analisis opportunity cost yang dibuat ini terdiri
dari tiga bagian, yaitu:
1) Kondisi Umum Keuangan Perusahaan
2) Komponen Manfaat dan Biaya Pihak Eksternal Perusahaan
3) Indikator Opportunity Cost
3.2.1 Bagian Kondisi Keuangan Perusahaan
Bagian pertama dalam model ini berisi gambaran secara umum kondisi
keuangan perusahaan dari tahun 2010 – 2021 berdasarkan studi kelayakan yang
telah dilakukan sebelumnya oleh PT XYZ dengan penyesuaian terkait
penambahan kapasitas produksi dari proyek perluasan area pertambangan ini,
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yaitu pada pit 1 (Jalan Nasional) dan pit 2 (Barat Jalan Nasional), sehingga
struktur model pada bagian ini mirip dengan struktur laporan keuangan
perusahaan. Hanya saja variabel keuangan dan nilai-nilai yang ditampilkan dalam
model bagian pertama ini hanyalah yang berkaitan dengan peningkatan produksi
perusahaan spesifik dari derah yang berkaitan dengan pemindahan jalan nasional.
Melalui perhitungan pada bagian ini, nantinya akan dapat diketahui
besaran keuntungan yang didapat oleh PT XYZ dari pelaksanaan proyek ini, yang
nantinya juga akan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak
langsung bagi masyarakat sekitar dan juga pendapatan pemerintah atas kegiatan
operasional PT XYZ berupa production royalty, corporate income tax, dan value
added tax24.
Variabel-variabel keuangan yang masuk dalam bagian pertama model ini
akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.
1) Rencana produksi batubara (coal mined) perusahaan.
Rencana produksi yang dimasukkan untuk variabel ini adalah
rencana produksi batubara untuk jenis Prima, Pinang, dan Melawan
(sesuai dengan kondisi cadangan batubara di daerah tersebut) dari mulai
tahun 2010 – 2021 berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan
sebelumnya oleh PT XYZ, dalam rangka meningkatkan produksi
mencapai 70 juta ton per tahun dari kapasitas sebelumnya sebesar 48 juta
ton per tahun. Adapun data produksi yang digunakan adalah rencana
produksi PT XYZ khusus untuk daerah perluasan produksi baru yang
merupakan objek kajian ini.
2) Harga jual batubara (product sales price).
Variabel ini merupakan variabel harga jual batubara untuk masingmasing jenis/kelas batubara yang diproduksi perusahaan dari daerah
selama 12 tahun ke depan (2010 – 2021).
3) Penerimaan kotor total (total gross revenue).
Variabel ini merupakan penerimaan kotor perusahaan sebagai hasil
dari penjualan sejumlah ton batubara yang dilakukan perusahaan setiap
tahunnya.
24

Studi Kelayakan Pengembangan Tambang Sangatta & Bengalon PT. XYZ, Bab 12.9 Halaman
26.
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4) Penerimaan bersih total (total net revenue).
Variabel pendapatan bersih total merupakan hasil dari penerimaan
kotor total dikurangi dengan royalti produksi yang dibayarkan kepada
pemerintah sebesar 13.5% dari total pendapatan kotor yang diperoleh
perusahaan dari penjualan batubara. Sebagaimana UU No. 33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
perusahaan pertambangan batubara berkewajiban membayarkan royalti
produksinya kepada

pemerintah, baik pemerintah pusat

maupun

pemerintah daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan sesuai UndangUndang.
5) Pendapatan bersih total setelah pengeluaran biaya komisi (Net
Revenue after Comission Expense)
Variabel ini merupakan hasil dari pendapatan bersih total (total net
revenue) setelah dikurangi biaya komisi untuk pedagang batubara sebesar
5%. dari total penjualan batubara. Komisi untuk pedagang merupakan
biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk membayar jasa pedagang
(trader) batubara.
6) Biaya operasional dan biaya pendukung bisnis perusahaan (Total
Operational Cost and Business Support Costs)
Variabel ini merupakan variabel-variabel yang harus dikeluarkan
perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional pertambangan
perusahaan maupun biaya-biaya lain pendukung bisnis perusahaan. Biayabiaya ini telah disesuaikan dengan proporsi produksi batubara yang
dilakukan pada daerah perluasan yang terkait pemindahanjalan naisonal
saja. Variabel ini terdiri dari biaya-biaya langsung maupun tak langsung
yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan operasional
produksinya.
7) Biaya relokasi dan perawatan jalan naisonal (Total Road Relocation
and Road Maintenance Costs)
Variabel ini merupakan variabel kewajiban tambahan yang
dibebankan kepada perusahaan sebagai konsekuensi dari dipindahkannya
jalan nasional dari tempatnya semula. Sesuai dengan Laporan Rapat
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Koordinasi Perizinan Pengalihan Sementara Jalan Nasional kepada
Departemen Pekerjaan Umum, perusahaan berkewajiban menanggung
segala biaya pembuatan jalan pengganti jalan nasional beserta biaya
perwatannya.
Untuk biaya konstruksi jalan, sebenarnya PT XYZ mengeluarkan
sejumlah dana di muka. Namun dalam perhitungan model ini, dicari nilai
tahunan (annual worth) dari biaya tersebut dengan menggunakan asumsi
discount rate tertentu.
8) Biaya penutupan tambang (mine closure costs)
Variabel ini merupakan variabel biaya yang harus dikeluarkan PT
XYZ setelah selesai melakukan operasi pertambangan. Besarnya biaya ini
setiap tahunnya bergantung dari luasan sisa area bekas tambang (footprint)
yang belum direhabilitasi pada masa akhir tambang perusahaan.
Sebenarnya biaya ini dikeluarkan perusahaan di akhir masa tambang
perusahaan, sehingga nilai yang dimasukkan untuk perhitungan dalam
model ini adalah nilai tahunan (anuual worth) dari biaya penutupan
tambang yang dikeluarkan perusahaan pada masa akhir tambangnya.
9) Pendapatan bersih sebelum pajak (net income before tax).
Variabel ini merupakan variabel pendapatan yang diterima
perusahaan sebelum dipotong pajak pendapatan perusahaan. Nilai variabel
ini didapat dari hasil total penerimaan bersih setelah pengeluaran biaya
komisi dikurangi dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan
perusahaan.
10) Pendapatan bersih setelah pajak (net income after tax)
Variabel ini merupakan perhitungan akhir pendapatan bersih yang
bisa diterima PT XYZ atas perluasan daerah pertambangan ini. Pendapatan
ini merupakan pendapatan bersih perusahaan setelah dikurangi berbagai
biaya-biaya yang terkait secara langsung dengan proses pertambangan
maupun biaya-biaya lainnya yang tidak terkait secara langsung serta pajak
pendapatan sebesar 45% dari total pendapatan bersih sebelum pajak.
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Secara skematis, penyusunan model analisis opportunity cost untuk bagian
kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini.

Gambar 3.10 Skema Perhitungan Model Bagian Kondisi Keuangan Perusahaan
3.2.2 Bagian Komponen Manfaat (Benefit) dan Biaya (Cost) Bagi Pihak
Eksternal Perusahaan
Bagian kedua dalam model analisis opportunity cost ini merupakan bagian
dimana perhitungan atas manfaat dan biaya yang teridentifikasi dalam kasus ini
mulai dilakukan. Bagian kedua dalam model ini berisi variabel-variabel yang
dianggap sebagai manfaat (benefit) dan biaya/kerugian (cost) dari pelaksanaan
proyek pemindahan jalan ini yang didapat/ditanggung oleh pihak-pihak eksternal
perusahaan. Dalam hal ini, pihak-pihak eksternal tersebut adalah pemerintah,
masyarakat, dan lingkungan. Secara umum, struktur model dalam bagian ini
digambarkan pada Gambar 3.11 di bawah ini.
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Gambar 3.11 Struktur Umum Model Bagian Komponen Manfaat (Benefit) dan
Biaya (Cost) Bagi Pihak Eksternal Perusahaan

Berdasarkan gambaran struktur di atas, manfaat (benefit) digolongkan
menjadi manfaat keuangan langsung (direct financial benefit) dan manfaat
nonkeuangan tidak langsung (indirect nonfinancial benefit). Sementara biaya
(cost) terdiri dari biaya pembukaan hutan (deforestation value), kehilangan
kesempatan pariwisata (tourism oportunity loss), dan biaya kerusakan lingkungan
(environmental damage cost).
3.2.2.1 Variabel-variabel Manfaat (Benefit)
Variabel-variabel manfaat yang dimasukkan dalam model bagian kedua ini
merupakan manfaat-manfaat yang dapat ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek
perluasan area produksi perusahaan terhadap pihak-pihak eksternal perusahaan,
yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. manfaat (benefit) digolongkan
menjadi manfaat keuangan (direct financial benefit) dan manf
aat nonkeuangan (indirect nonfinancial benefit).
Manfaat keuangan merupakan manfaat langsung berupa sejumlah dana
yang dapat diperoleh pemerintah akibat peningkatan kapasitas produksi PT XYZ
dari 48 juta ton per tahun menjadi 70 juta ton per tahun. Adapun variabel-variabel

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

71

yang digolongkan sebagai manfaat keuangan (direct financial benefit) yang
ditimbulkan dari pelaksanaan proyek ini antara lain berupa:
a) Royalti produksi (Production royalty)
Variabel royalti produksi (production royalty) merupakan sejumlah
dana yang harus dibayarkan kepada pemerintah selaku pemilik sumber
daya alam, atas sejumlah sumber daya alam yang dieksplorasi. Besaran
production royalty ini adalah 13,5% dari total nilai penjualan batubara
yang didapat oleh perusahaan25.

Gambar 3.12 Skema Pembagian Royalti kepada Pemerintah

Pada Gambar 3.12 di atas dijelaskan bahwa dari 13.5% royalti
produksi yang diberikan oleh perusahaan, 20% diantaranya dialokasikan
untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Dari komposisi
80% untuk pemerintah daerah tersebut, 16% diberikan untuk pemerintah
provinsi, 32% untuk kabupaten penghasil batubara, dan 32% dibagikan ke
seluruh kabupaten dalam provinsi (pro-rata).
b) Pajak pendapatan perusahaan (corporate income tax)
Variabel pajak pendapatn perusahaan (corporate income tax)
merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Pajak
ini merupakan pajak atas pendapatan bersih perusahaan sebelum pajak (net
25

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
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income before tax) yang besarnya 45% dari pendapatan bersih sebelum
pajak.
c) Pajak pertambahan nilai (value added tax)
Variabel pajak pertambahan nilai (value added tax) merupakan
pajak yang diterima pemerintah dari nilai batubara yang terjual. Pajak ini
dibebankan kepada pihak pembeli batubara yang besarnya 10% dari nilai
penjualan batubara PT XYZ.
Sedangkan

manfaat

nonkeuangan

(indirect

nonfinancial

benefit)

merupakan manfaat tidak langsung yang tidak berupa sejumlah uang sebagai
akibat kegiatan produksi yang dilakukan pada daerah tersebut. Manfaat ini tidak
berupa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat ataupun pemerintah,
namun berupa program ataupun keuntungan lainnya yang bisa diperoleh
masyarakat sebagai akibat peningkatan kapasitas produksi PT XYZ . Nilai yang
dicantumkan dalam model opportunity cost analysis merupakan hasil kuantifikasi
dari manfaat yang diperoleh masyarakat melalui berbagai pendekatan-pendekatan
tertentu. Adapun yang menjadi manfaat nonkeuangan (indirect nonfinancial
benefit) antara lain:
a) Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan perkiraan dana
yang dialokasikan PT XYZ setiap tahunnya untuk pengembangan
masyarakat sekitar areal usaha PT XYZ (khususnya daerah Bengalon)
yang terkait dengan pemindahan jalan MWRD.
b) Benefit from Road Relocation
Benefit from Road Relocation merupakan kuantifikasi nilai
ekonomi yang dipengaruhi oleh pemindahan jalan, seperti semakin
memendeknya jarak dan semakin singkatnya waktu tempuh bagi para
pengguna jalan yang nantinya akan dipindahkan sepanjang 3 km,
pertumbuhan daerah sekitar akibat pembukaan jalan, dan munculnya
kantong-kantong ekonomi yang baru disekitar jalan.
c) Traffic Growth Rate
Variael ini merupakan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di
Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya pertumbuhan kendaraan
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bermotor, maka diasumsikan kendaraan yang nantinya akan melewati jalan
pengganti jalan nasional akan bertambah pula. Variabel ini sebenarnya
merupakan variabel pendukung untuk menghitung nilai ekonomi yang
dipengaruhi oleh pemindahan jalan, seperti semakin memendeknya jarak
dan semakin singkatnya waktu tempuh bagi para pengguna jalan yang
nantinya akan dipindahkan sepanjang 3 km. Dengan adanya perubahan
tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor, maka besaran keuntungan yang
didapat secara total dari memendeknya jalan akan berubah pula.

Rencana jalan
pengganti (+/- 11,5km)

Jalan nasional yang
akan direlokasi (+/14,5km)

Gambar 3.13 Peta Jalan yang Akan Direlokasi

Karena sulitnya mengkuantifikasi pertumbuhan daerah sekitar akibat
pembukaan jalan dan munculnya kantong-kantong ekonomi yang baru disekitar
jalan, maka analisis yang dilakukan dibatasi hanya untuk perhitungan nilai
ekonomi akibat semakin memendeknya jarak tempuh bagi para pengguna jalan
yang nantinya akan dipindahkan sepanjang 3 km. Nilai ini didasarkan atas
perhitungan besaran penghematan biaya konsumsi BBM yang bisa didapat oleh
masyarakat akibat semakin memendeknya jarak tempuh mereka. Perhitungan
dilakukan dengan menggunakan data rata-rata tingkat kepadatan lalu lintas per
hari jalan Simpang Perdau – Muara Wahau dikalikan dengan asumsi konsumsi
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BBM per km untuk tiap-tiap jenis kendaraan yang melalui jalan tersebut.
Perhitungan lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perhitungan Benefit from Road Relocation

(Sumber: Data Volume Kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur 2007,
telah diolah kembali)

Dalam model ini, perhitungan manfaat dari pemindahan jalan setiap
tahunnya menggunakan asumsi adanya peningkatan manfaat yang dipengaruhi
oleh tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Asumsi ini
didasarkan pada adanya kemungkinan peningkatan volume kendaraan yang
melalui ruas jalan tersebut setiap tahunnya dan juga kemungkinan kenaikan harga
BBM per liter selama tahun 2010 hingga tahun 2021. Kedua hal tersebut akan
mampu mempengaruhi peningkatan manfaat akibat semakin besarnya biaya
penghematan yang bisa didapat.
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Net Income After Tax

Net Income Before Tax

$'000
$'000
$'000

ha
ha
ha
$'000
$'000

Description

Net Income Before Tax
Corporate Income Tax
Net Income After Tax

Mine Closure Cost at The End of The Project
Annual Worth of Mine Closure Total Cost

Clearing
Rehabilitation
Footprint

New Road Construction Cost
Annual Worth of New Road Construction Cost
Cost for Maintaining New Road
Total Cost from Road Relocation

Other - Not Accounted for Above
AW of Other Costs
Total Production & Business Support Cost

Mining Support & Operations Costs

Overburden Production
Coal Production
Fuel
Explosive
Equipment Leasing
Other Divisional Costs (Including Environmental Cost)

Net Sales Revenue - Nominal
Pinang
Melawan
Total Sales Revenue
Total Net Revenue
Comission for Trader
Net Revenue after Comission Expense

Pinang
Melawan

Pinang
Melawan
Total Mined

Gambar 3.14 Tampilan Model Bagian Kondisi Keuangan Perusahaan

(-)Income Tax

(-)Annual Worth of Mine Closure Total Cost

MINE CLOSURE COST

$'000
$'000
$'000
$'000

ROAD RELOCATION AND MAINTENANCE COST
New Road Construction Cost
Annual Worth of New Road Construction Cost
Road Maintenance Cost
(-)Total Road Relocation Cost

Clearing
Rehabilitation
Footprint
Mine Closure Cost

$'000
$'000
$'000
$'000

$/t
$/t
$/t
$/t
$/t
$/t

$'000
$'000
$'000
$'000
$'000
$'000

$/t
$/t

Unit
t'000
t'000
t'000

10% per year
Rp9,300.00 Rp./USD

Mining Support & Operations Costs
Other - Not Accounted for Above (including land compensation for society)
AW of Other - Not Accounted for Above (including land compensation for society)
(-)Total Business Support Cost

BUSINESS SUPPORT COSTS

(-) comission (5%)

Pinang
Melawan

Pinang
Melawan

Pinang
Melawan

Overburden Production
Coal Production
Fuel
Explosive
Equipment Leasing
Other Divisional Costs

PRODUCT SALES PRICES - NOMINAL

COAL MINED

Assumptions

Net Revenue after Comission Expense

Total Gross Revenue
Total Net Revenue

Total Mined

Discount Rate
Exchange Rate
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3.2.2.2 Variabel-variabel Biaya/Kerugian (Cost)
Tidak dapat dipungkiri, selain memberikan keuntungan bagi pihak-pihak
eksternal perusahaan proyek perluasan area pertambangan perusahaan yang
melibatkan pemindahan jalan nasional ini juga menimbulkan biaya/kerugian bagi
pihak-pihak eksternal perusahaan. Variabel-variabel biaya/kerugian (cost) yang
secara teoritis mungkin timbul dari pemindahan jalan ini antara lain:
a) Nilai pembukaan hutan (deforestation value),
Perluasan area pertambangan perusahaan berpotensi menyebabkan
terjadinya pembukaan hutan untuk area pertambangan. Nilai untuk
variabel ini dihitung berdasarkan jumlah tegakan pohon produktif yang
terpaksa ditebang untuk perluasan area pertambangan perusahaan.
b) Kehilangan kesempatan pariwisata bagi daerah yang ditambang (tourism
opportunity loss)
Perubahan fungsi area penduduk menjadi area pertambangan
perusahaan menyebabkan adanya kemungkinan kehilangan kesempatan
suatu daerah untuk menjadi area pariwisata. Untuk kuantifikasi variabel
kerugian ini memerlukan kajian yang lebih lanjut mengenai prospek suatu
daerah menjadi kawasan wisata. Selain itu, hal ini juga sangat bergantung
dari kondisi daerah itu sendiri, apakah memungkinkan dan cukup
prospektif untuk menjadi kawasan wisata.
c) Biaya akibat kerusakan lingkungan (environmental damage cost),
Biaya ini dapat diperinci kembali kedalam beberapa golongan
biaya sebagai dampak kerusakan lingkungan, antara lain26:
(a). Erosi tanah,
Erosi tanah akan berupa terkikisnya lapisan tanah (top soil) dengan
ketebalan sekitar 0,2 ~ 0,1 m, dan lapisan tanah ini dibawa oleh
arus air ke bagian hilir daerah penebangan hutan. Volume tanah
yang tererosi total dihitung sebesar perkiraan ketebalan lapisan top
soil yang terkikis dikalikan dengan luas area hutan yang dibuka.

26

Suparmoko, M. (2005). Valuasi Ekonomi lingkungan di Sektor Kehutanan, Kasus: Kutai
Kartanegara. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
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Dengan pendekatan replacement cost yaitu biaya yang diperlukan
untuk mengembalikan tanah ke tempat semula, akan diketahui
berapa kerugian yang harus ditanggung akibat terjadinya erosi
tanah ini.
(b). Hilangnya unsur hara tanah
Dengan adanya kerusakan hutan, maka dapat diperkirakan volume
tanah yang tererosi. Karena tanah umumnya terdiri dari unsur
Nitrogen (N 70%), Phospor (P 20%), dan unsur Kalium (K 10%),
maka dengan menggunakan asumsi harga pupuk N, P, dan K per
kg dapat diperkirakan biaya kehilangan nutrisi tanah seluruhnya.
(c). Penimbunan tanah di bagian hilir
Dengan terjadinya erosi tanah maka dapat menyebabkan terjadinya
penimbunan lahan pertanian di bagian yang lebih rendah (bagian
hilir). Kerugian yang timbul akibat penimbunan ini dihitung
dengan memperkirakan

penurunan produksi

pertanian

tiap

hektarnya dikalikan dengan harga pasar gabah per kg. Selain itu,
penimbunan

tanah

di

bagian

hilir

dapat

menyebabkan

pendangkalan di sungai yang bisa mempengaruhi ekosistem sungai
dan transportasi air.
(d). Kehilangan air tanah karena tingkat larian air yang tinggi (water
run-off)
Kehilangan air terjadi akibat tidak adanya hutan, maka air hujan
yang jatuh ke tanah akan langsung mengalir ke sungai dan laut
sehingga debit air biasanya sangat tinggi pada waktu musim
penghujan dan sangat rendah pada musim kemarau.
Dikarenakan di daerah tersebut sangat kecil kemungkinan untuk menjadi
daerah pariwisata, maka dianggap tidak ada kerugian akibat kehilangan
kesempatan pariwisata (tourism opportunity loss). Selain itu, dikarenakan biaya
akibat kerusakan lingkungan (environmental damage cost) juga telah ter-cover
oleh biaya operasional perusahaan (telah termasuk dalam business support costs)
dan juga biaya penutupan tambang (mine closure cost) PT XYZ yang telah
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dijelaskan pada bagian pertama model ini, maka tidak dilakukan perhitungan
variabel environmental damage cost pada bagian kedua model ini.
Pada akhirnya, variabel kerugian yang mungkin timbul dan diperhitungkan
dalam model ini hanyalah variabel kerugian akibat pembukaan hutan
(deforestation value). Hal ini juga dikarenakan penyesuaian dengan kondisi
lapangan yang sebenarnya dimana daerahnya memang relatif kurang produktif.
Nilai

deforestation

value

ini

merupakan

hasil

kuantifikasi

dari

nilai

kubikasi/volume berbagai jenis pohon (kayu) yang hilang untuk setiap hektar
lahan yang dibuka untuk operasi penambangan. Asumsi nilai yang digunakan
berdasarkan kajian nilai kayu per hektar dengan perhitungan Dana Reboisasi (DR)
dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang pernah dilakukan oleh pihak PT
XYZ, dimana kedua dasar perhitungan tersebut merupakan kewajiban yang harus
dikeluarkan oleh pemilik IPK untuk mengganti biaya tegakan pohon yang hilang
akibat pembukaan lahan untuk kegiatan produksinya.
Tabel 3.5 Nilai Kayu per Hektar Berdasarkan Nilai PSDH dan DR

(Sumber: Rekapitulasi Laporan Hasil Ground Survey pada Areal Kawasan Budidaya Non
Kehutanan oleh PT XYZ)

Dari nilai-nilai yang tertera pada Tabel 3.5 diatas, maka dapat dihitung
nilai kayu yang hilang akibat pembukaan area pertambangan yang dilakukan oleh
PT XYZ . Nilai tersebut didapat dengan cara mengalikan volume kayu per hektar
lahan dengan tarif yang berlaku (baik tarif PSDH dan tarif DR), kemudian
dikalikan lagi dengan luas footprint akibat operasi pertambangan pada setiap
tahunnya. Rumusan perhitungan deforestation value secara ringkas adalah sebagai
berikut.
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Deforestation Value = Volume Kayu berdasarkan Kelompokkelompoknya x Tarif x Luas Footprint tiap Tahun
Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang
“Pertambangan Mineral dan Batubara” yang mensyaratkan setiap pelaku usaha
pertambangan untuk menyiapkan rencana Pascatambang sebelum ijin usaha
pertambangan operasi produksi diterbitkan27, maka PT XYZ

berkewajiban

menyusun rencana penutupan tambang (kegiatan pascatambang) yang harus
dilakukannya apabila masa pertambangan telah usai. Kegiatan pascatambang
didefinisikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir
sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah penambangan. Untuk
kegiatan pertambangan yang sudah berjalan, kewajiban membuat Rencana
Pascatambang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
No.18/2008 tentang “Reklamasi dan Penutupan Tambang”28.
Dalam menghitung besaran biaya pascatambang, PT XYZ secara umum
mengacu kepada Permen ESDM No. 18 tahun 2008 mengenai tatacara
Perhitungan Rencana Biaya Pascatambang. Perhitungan biaya pascatambang akan
terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Penyesuaian atas format
penyampaian biaya pascatambang akan disesuaikan dengan aktivitas program
pascatambang yang direncanakan oleh PT XYZ. Dengan mengacu kepada Permen
ESDM No. 18 tahun 2008 ditentukan bahwa bentuk Jaminan Pascatambang
berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank pemerintah atas nama menteri,
gubernur atau bupati/walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan dengan jangka
waktu penjaminan sesuai dengan Rencana Pascatambang yang telah disetujui29.
Oleh karena itu, berbagai biaya yang terkait dengan kegiatan pascatambang yang
juga meliputi berbagai upaya rehabilitasi area bekas tambang merupakan
tanggung jawab PT XYZ.

27

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
PT XYZ.(2008).Laporan Rencana Pascatambang PT XYZ, Bab I Pendahuluan
29
Ibid., Bab IX
28

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

(sumber: Laporan Studi Kelayakan PT XYZ, 2008)

Ttabel 3.6 Rincian Dana Penutupan Tambang PT XYZ
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Tabel 3.6 di atas merupakan tabel rincian dana penutupan tambang yang
telah dialokasikan oleh perusahaan berdasarkan Laporan Rencana Penutupan
Tambang PT XYZ Bab IX. Dari tabel-tabel di bawah ini, dapat dihitung biaya per
hektar untuk kegiatan-kegiatan penutupan tambang yang telah direncakana oleh
perusahaan, baik yang berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Pada
Tabel 3.6 tersebut didapat bahwa biaya per hektar untuk kegiatan penutupan
tambang perusahaan adalah sebesar US$ 7.810,16,-. Biaya inilah yang nantinya
dikalikan dengan area footprint tambang yang tersisa di akhir masa operasi
perusahaan untuk menghitung biaya total penutupan area tambang.
Khusus untuk area pertambangan yang terkait dengan pemindahan jalan
nasional, luas footprint pada akhir masa tambang yang diperkirakan adalah seluas
890,31 ha30. Oleh karena itu, biaya total penutupan tambang untuk area yang
terkait pemindahan jalan nasional adalah sebesar US$ 6.953.444,-. Biaya tersebut
nantinya akan dihitung nilai tahunannya dengan menggunakan asumsi discount
rate tertentu (metode annuity) untuk tahun 2010 hingga 2021 sebagai biaya
tahunan untuk kegiatan penutupan tambang perusahaan di akhir masa operasinya.
PT. XYZ juga telah mengembangkan pedoman yang rinci untuk
perencanaan dan pelaksanaan reklamasi/pemulihan lahan bekas tambang.
Pedoman yang terkait dengan rencana ini mencakup persiapan daerah reklamasi
yang disebut dengan Spesifikasi Rehabilitasi. Spesifikasi ini meliputi standar
penyelesaian bentuk penimbunan (dumping), drainase, pengelolaan tanah penutup,
kontrol erosi, dan desain penutupan untuk kontrol pengelolaan batuan asam
tambang, prosedur pembukaan lahan dan pengelolaan tanah, prosedur revegetasi
dan kriteria penyelesaian akhir dari suatu daerah yang telah dilakukan reklamasi31.
Reklamasi di PT. XYZ dilaksanakan untuk menstabilkan kawasan yang
terganggu oleh penambangan dan untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi
lahan yang produktif secara ekonomis maupun ekologis di masa depan. Untuk ini
telah dikembangkan prosedur yang mencakup bidang-bidang khusus tersebut di
bawah ini:
•

30
31

pencegahan pembentukan air asam tambang;

Pit Cshedule PT XYZ (2008)
PT XYZ.(2008).Laporan Rencana Pascatambang PT XYZ, Bab IV
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•

pembentukan permukaan timbunan yang stabil dengan lereng yang tidak
terlalu curam;

•

saluran pembuangan yang dirancang dan dibangun dengan benar;

•

penempatan tanah pucuk dan pemeliharaan reklamasi setelah penanaman.

•

pengelolaan keanekaragaman hayati
Secara keseluruhan, model analisis oportunity cost untuk komponen

manfaat (benefit) dan biaya (cost) bagi pihak eksternal perusahaan dapat dilihat
pada Gambar 3.15 di bawah ini.
FINANCIAL BENEFIT (DIRECT) FOR GOVERNMENT

Production Royalty
$'000
Corporate Income Tax
$'000
Value Added Tax
$'000
Total Financial Benefit
$'000
NON-FINANCIAL BENEFIT (INDIRECT) FOR GOVERNMENT/SOCIETY
Corporate Social Responsibility Rp'000
Traffic Growth Rate
Benefit from Road Relocation Rp'000
Total Non-financial Benefit (in USD)
$'000
TOTAL BENEFITS
$'000

13.5% Gross Rev.
45% EBT
10% Gross Rev.

CSR for society from the relocation project
Quantified distance benefit (VOC)
Total Non-financial Benefit

DISBENEFITS (COSTS)

Deforestry Value
TOTAL (DISBENEFITS) COSTS in USD

Rp'000
$'000

Value of deforestry activity

Gambar 3.15 Tampilan Model bagian Komponen Manfaat (Benefit) dan Biaya
(Cost) Bagi Pihak Eksternal Perusahaan
3.2.3 Bagian Indikator Opportunity Cost
Bagian ketiga dari model ini merupakan bagian kunci dari model analisis
opportunity cost yang dibuat. Bagian ketiga dari model ini berisi indikatorindikator lain yang bisa digunakan untuk melakukan analisis opportunity cost
terhadap proyek pemindahan jalan nasional ini. Melalui indikator-indikator inilah
nantinya akan dianalisis kelayakan dari pelaksanaan proyek perluaran area
pertambangan perusahaan yang melibatkan pemindahan jalan nasional ini.
Sebagai mana pembatasan masalah yang telah dijelaskan pada bagian
awal skripsi ini, maka indikator-indikator yang digunakan hanyalah indikator
untuk menganalisis dampak proyek pemindahan jalan nasional ini bagi pihakpihak eksternal perusahaan. Kalaupun ada perhitungan yang melibatkan
perhitungan benefit dan cost untuk pihak perusahaan, model opportunity cost yang
dibuat menghitung secara agregat (menggabungkannya dengan perhitungan
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benefit dan cost yang diterima oleh pihak-pihak eksternal perusahaan). Hal ini
dikarenakan indikator opportunity cost/benefit-cost untuk pihak perusahaan dapat
dilihat melalui indikator Net income after tax (NIAT). Oleh karena itu, indikatorindikator opportunity cost yang digunakan dalam model ini adalah:
1) Aggregate Benefit-Cost Ratio
Merupakan perbandingan antara total benefits dan total costs yang
diterima/ditanggung oleh semua pihak yang terkait dalam proyek ini.
Indikator ini memperhitungkan total benefit dan total cost yang
diterima/ditanggung oleh pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan. Melalui rasio ini dapat dianalisis seberapa besar nilai benefit
jika dibandingkan dengan cost untuk semua pihak yang terlibat dalam
proyek ini secara agregat.
2) Benefit-Cost Ratio for External Parties
Merupakan perbandingan antara total benefits dan total costs yang
diterima/ditanggung oleh pihak-pihak eksternal perusahaan. Indikator ini
hanya melibatkan perhitungan total benefit dan total cost yang diterima oleh
pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Melalui rasio ini dapat dianalisis
seberapa besar nilai benefit jika dibandingkan dengan cost bagi pihak-pihak
eksternal perusahaan.
3) Margin of Aggregate Benefit-Cost (Opportunity Cost)
Merupakan selisih antara aggregate benefit yang bisa diperoleh dari
proyek ini dan aggregate cost yang terjadi akibat proyek pemindahan jalan
ini. Indikator ini melibatkan perhitungan total benefit dan total cost yang
diterima/ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek
pemindahan jalan nasional ini yaitu pihak perusahaan, pemerintah,
masyarakat, dan lingkungan. Melalui indikator ini bisa diketahui seberapa
besar opportunity cost apabila kita memilih untuk tidak menjalankan proyek
ini.
4) Margin of Benefit Cost (Opportunity cost for External Parties)
Merupakan selisih antara total benefit yang bisa diperoleh dari proyek
ini dan total cost yang terjadi akibat proyek pemindahan jalan ini. Indikator
ini hanya melibatkan perhitungan total benefit dan total cost yang
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diterima/ditanggung oleh pihak-pihak eksternal perusahaan yaitu pihak
pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Melalui indikator ini bisa
diketahui seberapa besar opportunity cost bagi pihak eksternal perusahaan
apabila diputuskan untuk tidak menjalankan proyek ini.
5) Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB)
Merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisis nilai saat ini
(present value) dari selisih antara aggregate benefit dan aggregate
disbenefit/cost setiap tahunnya yang diterima oleh semua pihak terkait
secara agregat. Perhitungan ini akan melibatkan asumsi discount rate yang
digunakan perusahaan (metode Net Present Value).
6) Present Value of Net Benefit (PVNB)
Present Value of Net Benefit (PVNB) merupakan indikator yang
digunakan untuk menganalisis nilai saat ini (present value) dari selisih
antara benefit dan cost setiap tahunnya, Perhitungan ini akan melibatkan
asumsi discounted rate yang digunakan perusahaan.
Secara keseluruhan, model analisis oportunity cost untuk komponen
manfaat (benefit) dan biaya (cost) bagi pihak eksternal perusahaan dapat dilihat
pada Gambar 3.16 di bawah ini.
AGGREGATE BENEFIT COST RATIO
BENEFIT - COST RATIO FOR EXTERNAL PARTIES
Margin of Aggregate Benefit - Cost (Opportunity Cost)

$'000

Margin of aggregate benefit and cost for all parties

Margin of Benefit - Cost (Opportunity Cost for External Parties)

$'000

Margin of benefit and cost for external parties only

PVANB

$'000

Present Value of Aggregate Net Benefit

PVNB

$'000

Present Value of Net Benefit

Gambar 3.16 Tampilan Model Bagian Indikator Opportunity Cost

3.3

Penggolongan Variabel-Variabel dalam Model
Berdasarkan konsep simulasi Mobte Carlo yang digunakan dalam

mensimulasikan model analisis opportunity cost, variabel-variabel yang
digunakan dalam model ini digolongkan menjadi dua jenis, yaitu variabel-variabel
yang nilainya pasti (certain variables) maupun variabel-variabel yang nilainya
tidak pasti (uncertain variables). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
ternyata ada beberapa variabel yang digunakan dalam model analisis opportunity
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cost ini yang nilainya senantiasa tak pasti dan selalu berfluktuasi dalam kurun
waktu tertentu. Oleh karena itu, penggunaan metode simulasi Monte Carlo dalam
model ini merupakan salah satu alat untuk menganalisis risiko yang disebabkan
karena adanya variabel-variabel yang nilainya tak pasti dalam model ini. Baik
certain variables maupun uncertain variables keduanya merupakan tegrolong
variabel-variabel input dalam model analisis opportunity cost yang menggunakan
metode simulasi Monte Carlo ini.
Selain variabel-variabel yang nilainya pasti (certain variables) maupun
variabel-variabel yang nilainya tidak pasti (uncertain variables), dalam simulasi
Monte Carlo diperlukan juga adanya variabel output (forecast) yang nilainya
dipengaruhi oleh variabel-variabel input. Variabel-variabel output inilah yang
nantinya akan dianalisis hasil statistikanya setelah simulasi dengan sejumlah trial
telah selesai dijalankan. Dalam model analisis opportunity cost ini, variabelvariabel outputlah (forecast) yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis
kelayakan dari pelaksanaan proyek perluasan area pertambangan yang melibatkan
pemindahan jalan nasional ini.
3.3.1 Variabel-variabel Indpenden Tentu (Certain Indpendent Variables)
Variabel-variabel tentu (certain variables) merupakan variabel-variabel
yang nilainya sudah diketahui dan dapat dipastikan nilainya akan tetap (tidak
berubah dari yang sudah direncanakan/ditetapkan). Nilai-nilai variabel ini
biasanya telah ditatapkan sebelumnya dan unsur risiko perubahan nilainya
dianggap sangat rendah atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, nilai variabel ini
nilainya dikatakan sudah tentu (deterministik).
Dalam suatu model simulasi Monte Carlo, bukan tidak mungkin variabel
tentu ini dilibatkan selain adanya variabel tak tentu dalam model, biasanya
dilibatkan dalam kasus-kasus yang nilai beberapa variabelnya sudah ditentukan
(deterministik). Dengan kata lain, dalam simulasi Monte Carlo biasanya kedua
jenis variabel ini dilibatkan dalam suatu model simulasi Monte Carlo, bergantung
dari kasus yang akan disimulasikan dengan model.
Dalam model analisis opportunity cost ini sendiri, ada beberapa variabel
yang tergolong ke dalam variabel tentu (certain variables). Pada bagian pertama
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model yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan terkait perluasan area
pertambangan yang spesifik melibatkan pemidahan jalan naisonal, variabelvariabel yang tergolong certain variabel antara lain:
1) Rencana produksi batubara
2) Biaya operasional dan biaya-biaya pendukung bisnis perusahaan
3) Biaya relokasi dan perawatan jalan pengganti
4) Biaya penutupan tambang
Pada bagian kedua model yang menjelaskan komponen-komponen
manfaat dan biaya yang timbul kepada pihak-pihak eksternal perusahaan terkait
perluasan area pertambangan yang spesifik melibatkan pemidahan jalan naisonal,
variabel-variabel yang tergolong certain variabel antara lain:
1) Corporate Social Responsibility (CSR)
2) Benefit from Road Relocation
3) Deforestation Value
Sedangkan pada bagian ketiga model yang menjelaskan indikatorindikator dari analisis opportunity cost, tidak ada variabel-variabel yang tergolong
certain variable. Karena semua variabel dalam bagian ketiga model ini tidak ada
variabel yang tergolong variabel input. Semua variabel bukanlah variabel input
karena nilai-nilainya merupakan hasil perhitungan dari variabel-variabel input
yang ada di bagian pertama dan bagian kedua model.
3.3.2 Variabel-variabel IndependenTak Tentu (Uncertain Independent
Variables)
Variabel-variabel tak tentu (uncertain variables) merupakan variabelvariabel yang nilainya tak tentu. Variabel ini nilainya senantiasa berfluktuatif
dalam kurun waktu tertentu. Variabel inilah yang menjadi sumber risiko bagi hasil
suatu simulasi karena adanya unsur ketidakpastian dalam nilai variabel ini.
Khusus untuk variabel-variabel yang tek tentu, variabel ini perlu
didefinisikan asumsi bentuk dan parameter distribusi probabilitasnya. Hal ini
diperlukan untuk membangkitkan nilai variabel acak dari distribusi yang telah
didefinisikan. Sehingga nantinya ketika simulasi dijalankan, maka nilai-nilai acak
dari variabel tersebut akan dibangkitkan secara terus menerus sebanyak jumlah
trial yang dilakukan selama simulasi berlangsung. Penentuan asumsi bentuk dan
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parameter distribusi probabilitas dari variabel tak tentu ini bisa dilakukan dengan
cara penentuan subjektif maupun melalui mekanisme distribution fit dari data
historis yang ada untuk tiap-tiap variabel.
Dengan menggunakan software Crystal Ball versi 11.1.1.1.00 sebagai
platform simulasi Monte Carlo yang dilakukan dalam model analisis opportunity
cost ini dengan spreadsheet Excel, ada tiga jenis sel yang bisa dibuat dalam model
yaitu:
1) Assumption cells
Meruapak sel yang mengandung nilai-nilai yang tidak tantu (variabel
independen tak tentu) dalam suatu permasalahan yang ingin diselesaikan.
Assumption cells haruslah berupa nilai numerik yang sederhana, tidak
boleh berupa rumus atau teks.
2) Decision variable cells
Merupakan sel yang mengandung nilai0nilai yang perubahannya berada
dalam kendali analis/pembuat model. Decision variable cells haruslah
berupa nilai numerik yang sederhana, tidak boleh berupa rumus atau teks.
3) Forecast cells (variabel dependen)
Merupakan sel yang mengandung rumus-rumus yang berkaitan dengan
satu atau lebih assumption cells dan decision variable cells, atau sel-sel
lain dalam model spreadsheet untuk menghitung hasilnya. Sebagai contoh,
sebuah forecast cells dapat mengandung rumus = C17*C20*C21.

Untuk setiap variabel tak tentu atau asumsi dalam model simulasi,
pembuat model haruslah mendefinisikan nilai-nilai yang mungkin dengan
distribusi probabilitas dari variabel tersebut. Dengan kata lain, pembuat model
haruslah mendefinisikan bentuk/tipe dan parameter distribusi probabilitas dari tiap
variabel independen tak tentu. Tipe distribusi yang dipilih bergantung pada
kondisi-kondisi di dekitar variabel. Tipe-tipe distribusi yang sering digunakan
adalah normal, triangular, uniform, dan lognormal.
Nantinya selama simulasi, software yang digunakan untuk menjalankan
simulasi Monte Carlo ini (Crystal Ball ver 11.1.1.00) akan mengkalkulasi
sejumlah skenario dari model yang dibuat secara berulang-ulang mengambil nilai-
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nilai dari distribusi probabilitas yang telah didefinisikan sebelumnya untuk
variabel-variabel independen tak tentu dan menggunakan nilai-nilai tersebut untuk
setiap sel asumsi. Nilai-nilai untuk tiap asumsi dalam setiap trial simulasi dipilih
secara acak dari kemungkinan-kemungkinan yang telah didefinisikan sebelumnya.
Oleh karena distribusi probabilitas untuk variabel-variabel independen tak tentu
merupakan hal yang sangat penting untuk simulasi, maka memilih dan
mengaplikasikan distribusi yang tepat merupakan bagian yang paling utama dlaam
mendefinisikan sebuah sel asumsi (assumption cell)
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah asumsi
bagi variabel independen tak tentu dengan menggunakan Crystal Ball adalah
sebagai berikut:
1) Pilih sel atau beberapa sel yang ingin dibuat asumsinya
2) Pilih menu Define > Define Assumption, maka akan terbuka dialog box
seperti Gambar 3.16 di bawah ini

Gambar 3.17 Tampilan Menu Distribution Gallery

3) Pilih tipe distribusi yang diinginkan sesusi dengan karakteristik variabel
yang ingin ditentukan asumsinya > Klik OK
4) Masukkan parameter-parameter distribusi probabilitas sesuai dengan tipe
distribusi yang dipilih > Klik ENTER > Klik OK
5) Sel yang inging dibuat asumsinya telah berhasil didefinisikan distribusi
probabilitas nilai-nilaiinya.
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Jika asumsi untuk variabel independen tak tentu ingin dibuat berdasarkan
distribution fit dari data historis untuk setiap variabel independen tak tentu yang
telah dimiliki sebelumya, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
1) Pilih sel variabel yang ingin didefinisikan asumsinya
2) Pilih menu Define Assumption pada bagian Toolbar spreadsheet

Gambar 3.18 Tampilan Toolbar Crystal Ball ver 11.1.1.1.00
3) Klik tombol Fit, maka akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini.

Gambar 3.19 Tampilan Dialog Box Distribution Fit

4) Masukkan range data historis yang ingin di-fit-kan distribusi probabilitas
nilai-nilainya. Tentukan jenis distribusinya (diskrit atau kontinyu), dan
pilih metode goodness-of-fit statistics yang diinginkan untuk mengurutkan
tipe distribusi yang paling sesuai nantinya.
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5) Klik OK. Maka akan muncul kotak dialog sebagi berikut.

Gambar 3.20 Kotak Dialog Definisi Asumsi Distribusi
6) Klik OK jika menerima hasil distribution fit. Sel yang telah didefinisikan
asumsinya akan berubah warna menjadi hijau muda.
Dalam model analisis opportunity cost ini, ada beberapa variabel yang
dikategorikan sebagi varijabel independen yang tak tentu (certain variables).
variabel-variabel tersebut adalah:
1) Harga jual per ton batubara untuk jenis Pinang
2) Harga jual per ton batubara untuk jenis Melawan
3) Biaya operasional produksi dan biaya pendukung bisnis (hanya
subvariabel biaya bahan bakar per ton batubara saja yang dianggap
uncertain variable)
Selain dari kedua variabel di atas, ada juga variabel asumsi yang
merupakan variabel pendukung yang tidak masuk secara langsung dalam
perhitungan model analisis opportunity cost. Variabel-variabel pendukung
tersebut adalah:

1) Discount rate
2) Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
3) Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor
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Pengujian goodness of fit yang dilakukan untuk keseluruhan variabelvariabel di atas adalah dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov
karena pengujian dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dinilai cocok
untuk berapapun ukuran sampel32. Perhitungan untuk estimasi parameter
distribusi yang terpilih dilakukan dengan menggunakan metode Maximum
Likelihood Estimates. Pendefinisian bentuk dan parameter distribusi setiap
variabel tak tentu dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak
Crystal Ball dan StatFit.
Dari hasil pendefinisian setiap variabel independen tak tentu yang ada
dalam model analisis oportunity cost yang akan disimulasikan ini, maka diperoleh
hasil distribustion fit untuk setiap variabel tersebut sebagai berikut.
a) Harga jual per ton batubara jenis Pinang
Untuk mendefinisikan bentuk dan parameter distribusi variabel
harga jual per ton batubara jenis Pinang yang diproduksi oleh PT XYZ,
maka data yang digunakan adalah perpaduan antara data historis harga jual
batubara dari tahun 2005 – 2009 menurut British Petroleum Statistical
Review of World Energy 2009 dan juga proyeksi harga jual untuk tahun
2010 - 2021 yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini
dikarenakan meskipun perusahaan telah membuat proyeksi harga jual batu
bara untuk jenis Pinang ini unsur ketidakpastian masih tetap ada,
mengingat harga jual batubara dunia (yang merupakan patokan harga jual
batubara nasional) senantiasa berfluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena
itu, variabel ini tetap dianggap sebagai variabel tak tentu (uncertain
variable).

32

Alan, Stuart & Kendall, J. Keith.(1991). Advanced Theory of Statistics, Vol. 2, hal. 1159.
Oxford University Press.
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Gambar 3.21 Grafik Hasil Distribution Fit untuk Variabel Harga Jual per Ton
Batubara Jenis Pinang

Gambar 3.22 Pemeringkatan Kecocokan Tipe Distribusi untuk Variabel Harga
Jual per Ton Batubara Jenis Pinang

Platform yang digunakan untuk melakukan pencocokan distribusi
variabel harga jual batubara jenis Pinang ini adalah Crystal Ball. Dari hasil
pencocokan distribusi dengan menggunakan pengujian KolmogorovSmirnov tersebut, terlihat pada Gambar 3.22 diatas bahwa tipe distribusi
yang paling sesuai adalah tipe distribusi Logistic karena menunjukkan
nilai ranking yang terkecil dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov. Adapun
parameter distribusi yang terkalkulasi adalah mean = 75,42 dan scale =
6,80.
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b) Harga jual per ton batubara jenis Melawan
Untuk mendefinisikan bentuk dan parameter distribusi variabel
harga jual per ton batubara jenis Melawan yang diproduksi oleh PT XYZ,
maka data yang digunakan hanyalah data proyeksi harga jual untuk tahun
2010 - 2021 yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini
dikarenakan tidak tersedianya data historis harga jual batubara untuk jenis
Melawan. Akan tetapi, meskipun perusahaan telah membuat proyeksi
harga jual batu bara untuk jenis Melawan ini unsur ketidakpastian masih
tetap ada, mengingat harga jual batubara dunia (yang merupakan patokan
harga jual batubara nasional) senantiasa berfluktuasi dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, variabel ini tetap dianggap sebagai variabel tak tentu
(uncertain variable).

Gambar 3.23 Grafik Hasil Distribution Fit untuk Variabel Harga Jual Batubara
Jenis Melawan
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Gambar 3.24 Hasil Distribution Fit untuk Variabel Harga Jual per Ton Batubara
Jenis Melawan
Dikarenakan jumlah data sampel yang kecil, maka untuk variabel
ini platform yang digunakan untuk melakukan pencocokan distribusi
berbeda dengan paltform yang digunakan sebelumnya. Pencocokan
distribusi untuk variabel harga jual batubara jenis Melawan ini dilakukan
dengan alat bantu perangkat lunak Statfit. Dari hasil pencocokan distribusi
dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov tersebut, terlihat
pada Gambar 3.24 diatas bahwa tipe distribusi yang paling sesuai adalah
tipe distribusi Lognormal karena menunjukkan nilai ranking yang terkecil
dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov. Adapun parameter distribusi yang
terkalkulasi adalah Location (minimum) = 50,00, mean = 52,48 dan
standard deviation = 0,144. Nilai minimum (location) ditetapkan pada
nilai $50 karena perusahaan memperkirakan selama tahun 2010-2021
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harga jual batu bara untuk jenis Melawan tidak akan turun hingga di
bawah $50 per ton batubara.

c) Biaya operasional produksi (subvariabel biaya bahan bakar per ton
batubara)
Alasan pemilihan biaya bahan bakar sebagai subvariabel tak tentu
adalah karena harga bahan bakar pada kenyataannya senantiasa
berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dan jika dibandingkan dengan
subvariabel lainnya yang ada dalam variabel biaya operasional dan biaya
pendukung bisnis, subvariabel biaya bahan bakar merupakan yang paling
tak tentu.
Untuk mendefinisikan bentuk dan parameter distribusi subvariabel
biaya bahan bakar, maka data yang digunakan hanyalah data proyeksi
biaya bahan bakar per ton produksi batubara untuk tahun 2010 - 2021 yang
telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak
tersedianya data historis untuk biaya bahan bakar ini. Akan tetapi,
meskipun perusahaan telah membuat proyeksi biaya bahan bakar untuk
produksi per ton batubara, unsur ketidakpastian masih tetap ada,
mengingat harga bahan bakar minyak (yang menjadi dasar perhitugan sub
variabel ini) senantiasa berfluktuasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,
subvariabel ini tetap dianggap sebagai variabel tak tentu (uncertain
variable).

Gambar 3.25 Grafik Hasil Distribution Fit untuk Subvariabel Biaya Bahan Bakar
per Ton Batubara
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Gambar 3.26 Hasil Distribution Fit untuk Subvariabel Biaya Bakar per Ton
Batubara

Dikarenakan jumlah data sampel yang kecil, maka untuk
subvariabel ini platform yang digunakan untuk melakukan pencocokan
distribusi berbeda dengan paltform yang digunakan sebelumnya.
Pencocokan distribusi untuk subvariabel biaya bahan bakar (fuel) ini
dilakukan dengan alat bantu perangkat lunak Statfit. Dari hasil pencocokan
distribusi dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov tersebut,
terlihat pada Gambar 3.26 diatas bahwa tipe distribusi yang paling sesuai
adalah tipe distribusi Lognormal karena menunjukkan nilai ranking yang
terkecil dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov. Adapun parameter
distribusi yang terkalkulasi adalah Location (minimum) = 5,1896, mean =
5,904 dan standard deviation = 0,536.

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

97

d) Asumsi discount rate
Variabel ini merupakan variabel asumsi yang digunakan dalam
model analisis oportunity cost. Variabel ini tergolong variabel tak tentu
karena ada kemungkinan analisis yang menggunakan model ini akan
merupakan perubahan-perubahan asumsi discount rate yang akan
berpengaruh terhadap hasil perhitungan (ouput) model. Hal ini juga
dikarenakan analis opportunity cost (selaku pengguna model) biasanya
memiliki preferensi tersendiri mengenai asumsi discount rate yang
digunakannya dalam melakukan analisisnya.

Gambar 3.27 Grafik Pendefinisian Asumsi Distribusi Probabilitas variabel
Discount Rate
Khusus untuk variabel ini, pencocokan distribusi yang dilakukan
tidaklah menggunakan data historis sebagai dasar pencocokan distribusi
probabilitas. Pendefinisian variabel ini dilakukan dengan pembuatan
asumsi bahwa variabel discount rate terdistribusi secara Triangular dengan
parameter nilai minimum 1%, nilai maksimum 20%, dan nilai likeliest
10%.

Penetapan

parameter-parameter

tersebut

didasarkan

pada

pertimbangan karena paling serinng seorang analis menggunakan asumsi
discount rate sebesar 10%. Sementara nilai minimum dan maksimum
discount rate yang sering digunakan adalah 1% dan 20%.

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

98

e) Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
Varibel ini juga merupakan salah satu variabel yang lebih bersifat
asumsi karena nilai-nilainya tidak mempengaruhi secara langsung (hanya
variabel pendukung) terhadap hasil dari model analisis opportunity cost
ini. Variabel ini digunakan untuk mengkonversi nilai manfaat-manfaat dari
proyek di dalam model yang satuannya masih dalam satuan mata uang
Rupiah. Hal ini dikarenakan satuan mata uang acuan yang digunakan
untuk menganalisis opportunity cost proyek ini adalah US Dollar.
Fluktuatifnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dari waktu ke waktu
membuat variabel ini menjadi tergolong variabel tak tentu (uncertain
variable). Untuk mendefinisikan bentuk dan parameter distribusi
probabilitas nilai dari variabel nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar data
yang digunakan adalah data historis nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
dari 1 Januari 2009 hingga 7 Mei 2010.

Gambar 3.28 Grafik Hasil Distribution Fit untuk Nilai Tukar Rupiah terhadap
US Dollar

Gambar 3.29 Pemeringkatan Kecocokan Tipe Distribusi untuk Nilai Tukar
Rupiah terhadap US Dollar
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Dengan menggunaka platform Crystal Ball dalam mencocokkan
tipe distribusi yang tepat untuk variabel ini (sebagaimana terlihat pada
Gambar 3.29 di atas), didapat bahwa ternyata tipe distribusi yang paling
cocok untuk variabel ini adalah distribusi Lognormal karena tipe distribusi
ini menunjukkan nilai peringkat dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov
yang terkecil. Adapun parameter statistik distribusi Lognormal yang
terkalkulasi dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov yaitu:
Location

: 8,796.99

Mean

: 10,148.82

Std, Deviasi

: 1,196.45

f) Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor
Variabel ini merupakan variabel uncertain terakhir yang digunakan
dalam model analisis opportunity cost ini. Variabel ini digunakan dalam
menghitung manfaat dari pemindahan jalan nasional. Variabel tingkat
pertumbuhan kendaraan bermotor ini akan mempengaruhi besarnya manfaat
dari pemindahaan jalan nasional ini berupa pemendekan jarak tempuh
kendaraan setiap tahunnya. Pencocokan distribusi untuk nilai dari variabel ini
didasarkan pada data pertumbuhan kendaraan bermotor tahunan di Kabupaten
Kutai Timur tahun 2006 – 2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Timur. Namun dikarenakan data yang tersedia jumlahnya
kurang mencukupi untuk dilakukan distribution fit menggunakan alat bantu
perangkat lunak, maka pendefinisian bentuk dan parameter distribusi
probabilitas untuk variabel ini dilakukan dengan menggunakan asumsi.
Berdasarkan pengamatan karakteristik data dan karakteristik tipetipe distribusi yang ada, maka diasumsikan bahwa nilai-nilai untuk variabel
ini terdistribusi secara normal. Dan dari data yang tersedia (bersumber dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur), didapat bahwa nilai rata-rata
(mean) tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tahunan di Kabupaten Kutai
Timur adalah sebesar 38,9% dan standar deviasi 20%. Perhitunganperhitungan inilah yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan parameter
distribusi untuk variabel tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor.
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Gambar 3.30 Grafik Pendefinisian Asumsi Distribusi Probabilitas Variabel
Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor

3.3.3 Variabel- variabel Output (Dependent Variables/Forecast Variables)
Selain menentukan variabel-variabel independen tak tentu, variabelvariabel dependen juga haruslah ditentukan dalam menyusun sebuah model.
Variabel-variabel ini seringkali disebut dependent variable karena nilai dari
variabel ini dipengaruhi oleh nilai-nilai dari variabel independen yang ada di
dalam model. Dalam model simulasi Monte Carlo, variabel ini seringkali disebut
forecast variable karena variabel inilah yang nantinya akan berisi peramalan
distribusi probabilitas dari output model yang nantinya digunakan untuk
menganalisis hasil dari model secara keseluruhan sesuai dengan tujuan simulasi
model itu sendiri.
Dalam

model

analisis

opportunity

cost

proyek

perluasan

area

pertambangan perusahaan batubara yang melibatkan pemindahan jalan nasional
ini, variabel-variabel yang menjadi variabel output yang akan di-forecast
distribusi nilai-nilainya adalah:
1) Aggregate Benefit Cost Ratio untuk tahun 2010 - 2021
2) Benefit Cost Ratio for External Parties untuk tahun 2010 - 2021
3) Margin of Aggregate Benefit Cost untuk tahun 2010 - 2021
4) Margin of Benefit Cost untuk tahun 2010 - 2021
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5) Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB)
6) Present Value of Net Benefit (PVNB)
Variabel-variabel di atas merupakan variabel-variabel kunci yang
digunakan untuk menganalisis kelayakan dari pelaksanaan proyek perluasan area
pertambangan perusahaan batubara yang melibatkan jalan nasional. Layak atau
tidaknya proyek tersebut bergantung pada hasil (output distribusi) dari variabelvariabel tersebut.
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BAB 4
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

4.1 Menjalankan Simulasi Monte Carlo
Setelah model dibuat serta dipastikan telah tervalidasi dan terverifikasi,
maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan variabelvariabel input dan variabel-variabel output dalam model tersebut. Untuk semua
variabel input, maka dibedakan lagi menjadi variabel input yang tentu (certain
variables) dan variabel input yang tak tentu (uncertain variables). Khusus untuk
variabel input yang tak tentu, maka diperlukan sutau pendefinisian asumsi
distribusi probabilitas guna mengetahui pola dan parameter distribusi dari setiap
variabel input tak tentu yang ada dalam model tersebut.
Setelah semua variabel input terdefinisikan dengan baik, maka langkah
berikut yang harus dilakukan adalah menentukan variabel ouput. Variabel inilah
yang merupakan variabel dependen yang nilai-nilainya dipengaruhi oleh nilainilai variabel input yang telah didefinisikan. Nilai-nilai variabel output ini akan
dianalisis khususnya dengan melihat pola dari tampilan grafik distribusi nilai
ketika simulasi telah selesai dijalankan sesuai dengan jumlah trial yang ditentukan
Dalam model analisis opportunity cost ini, simulasi yang dijalankan adalah
sebanyak 10.000 trial dengan mengggunakan teknik pengambilan sampel Monte
Carlo. Jumlah sampel yang banyak pada teknik sampling Monte Carlo sangat
penting karena semakin banyak jumlah trial yang dijalankan akan membuat hasil
output dari model menjadi semakin akurat33. Dalam pembangkitan angka acak,
angka acak pertama (initial seed value) yang ditetapkan adalah 999 sesuai dengan
keadaan awal (default) software yang digunakan. Confidence level hasil simulasi
diatur sebesar 95%. Selain itu, format persentil untuk hasil output adalah 10% 90% yang juga dengan keadaan awal (default) software yang digunakan.

33

Gentry, Barbara.(2008). Crystal Ball Reference Manual, Bab.2, Hal. 9. California: Oracle.Inc
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4.2

Analisis Hasil Simulasi
Setelah simulasi dijalankan, maka secara otomatis software akan

menampilkan grafik-grafik distribusi nilai dari variabel-variabel output dalam
model yang akan dianalisis nilai peramalannya (forecast value). Ouput grafik
yang dihasilkan juga diatur sedemikian rupa sehingga secara otomatis dapat
menampilkan nilai-nilai pengukuran statistika untuk setiap variabel yang
dijadikan sebagai variabel output/variabel peramalan, sekaligus pula distribusi
nilai dari variabel output yang dicocokkan bentuk distribusi datanya dengan
pemeringkatan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov.
Adapun variabel-variabel ouput yang dianalisis hasil simulasinya dalam
sub-bab ini adalah:
•

Aggregate Benefit Cost Ratio untuk tahun 2010 hingga 2021,

•

Benefit Cost Ratio for External Parties untuk tahun 2010 hingga 2021,

•

Margin of Aggregate Benefit-Cost untuk tahun 2010 hingga 2021,

•

Margin of Benefit-Cost untuk tahun 2010 hingga 2021,

•

Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB)

•

Present Value of Net Benefit (PVNB)

4.2.1 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2010
Ada empat variabel output yang merupakan variabel indikator kelayakan
dalam analisis opportunity cost, yaitu Aggregate Benefit Cost Ratio, Benefit Cost
Ratio for External Parties, Margin of Aggregate Benefit Cost, dan Margin of
Benefit-Cost (Opportunity cost). Keempat variabel tersebut dianalisis hasil
simulasinya setiap tahun. Melalui keempat variabel tersebut maka dapat diketahui
bagaimana besaran manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh proyek rencana
perluasan area produksi perusahaan yang melibatkan pemindahan jalan nasional
ini setiap tahunnya.
Variabel pertama yang merupakan variabel indikator analisis opportunity
cost untuk tahun 2010 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio. Variabel ini
menggambarkan rasio dari agregat manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh
proyek rencana perluasan area produksi perusahaan yang melibatkan pemindahan
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jalan nasional. khususnya dilihat dari sisi perusahaan, pemerintah, masyarakat,
dan lingkungan yang terkait dengan pelaksanaan proyek ini. Nilai-nilai hasil
simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2010
digambarkan pada Gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2010
Dalam pengukuran persentil hasil simulasi variabel Aggregate Benefit
Cost Ratio tahun 2010 pada Gambar 4.1 di atas, didapati bahwa 90% dari data
yang ada (sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau
sama dengan 1,686 dan ada 20% yang bernilai kurang dari atau sama dengan
1,018. Pada hasil persentil ini ditemukan juga adanya nilai negatif dengan nilai
minimum -0,627. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio
yang bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti secara agregat
ada kemungkinan rasio menunjukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam
proyek ini untuk tahun 2010 lebih besar dibanding manfaat agregatnya. Bahkan
ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (atau mengalami kerugian) pada
tahun ini.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 81,50% (terlihat
pada bagian bawah grafik probabilitas kumulatif). Mengingat kriteria untuk suatu
rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti nilai manfaat sama
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besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2010 hanya 81,50% dari nilai variabel
Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang merupakan indikator analisis untuk tahun 2010
adalah variabel Benefit Cost Ratio for External Parties. Variabel ini
menggambarkan rasio dari manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh proyek bagi
pihak eksternal perusahaan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dalam
variabel ini, manfaat dan kerugian yang diperhitungkan hanyalah manfaat dan
biaya yang dialami oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan lingkungan saja. Hasil
simulasi untuk variabel Benefit Cost Ratio for External Parties untuk tahun 2010
digambarkan pada Gambar 4.2 di bawah ini.

Gambar 4.2 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2010
Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio
for External Parties tahun 2010 pada Gambar 4.2 ditunjukkan bahwa 90% dari
data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 1.784,18 dan ada 10% yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 1.016,27. Bahkan ada kemungkinan terjadi
nilai negatif dengan nilai minimum -357,67. Hal ini menunjukkan bahwa ada
kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari
0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya yang terkait
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dalam proyek ini untuk tahun 2010 bisa lebih besar dibanding manfaatnya.
Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (rugi) pada tahun ini.
Hal ini juga diperkuat bahwa nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit
Cost Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah
99,97%. Berarti untuk tahun 2010 tingkat kepastian 99,97% (mendekati 100%)
dari nilai variabel Benefit Cost Ratio for External Parties hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari
biayanya.
Variabel ketiga adalah variabel Margin of Aggregate Benefit Cost.
Variabel ini merupakan selisih dari manfaat agregat dan biaya agregat yang
ditimbulkan oleh proyek bagi pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan. Dalam variabel ini, manfaat dan kerugian yang diperhitungkan adalah
manfaat dan biaya yang dialami oleh pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat,
dan lingkungan terkait pelaksanaan proyek ini. Hasil simulasi untuk variabel
Margin of Aggregate Benefit Cost pada tahun 2010 digambarkan pada Gambar 4.3
di bawah ini.

Gambar 4.3 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2010
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Dari persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate Benefit
Cost tahun 2010 pada Gambar 4.3 di atas, ditunjukkan bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 50.135.760 dan ada 10% data bernilai
kurang dari atau sama dengan -9.809.850. Dari hasil persentil didapati juga ada
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -118.230.900. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan
bernilai kurang dari $0 yang berarti ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa
biaya yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2010 ini lebih besar dibanding
manfaatnya.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
81,50%. Dikarenakan kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2010 ada tingkat kepastian
81,50% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari
biayanya.
Variabel keempat adalah variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost). Variabel ini menggambarkan selisih dari manfaat dan biaya yang
ditimbulkan oleh proyek bagi pihak-pihak eksternal perusahaan yang terkait
dalam pelaksanaan proyek ini, yaitu pihak pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan. Dalam variabel ini, manfaat dan kerugian yang diperhitungkan
hanyalah manfaat dan biaya yang dialami oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan terkait pelaksanaan proyek ini. Hasil simulasi untuk variabel Margin
of Benefit Cost (Opportunity cost) pada tahun 2010 digambarkan pada Gambar 4.4
di bawah ini.
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Gambar 4.4 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2010
Dengan hasil persentil variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity cost)
tahun 2010 pada Gambar 4.4 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
(sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau sama dengan
79.924.310 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan 45.955.650.
Dari hasil persentil didapati juga bahwa ada kemungkinan nilai negatif dengan
nilai minimum -16.800.610. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada
kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk
tahun 2010 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of Benefit
Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
99,97%. Dikarenakan kriteria untuk suatu selisih yang menjadi kriteria dari selisih
manfaat dan kerugian adalah bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2010
ada tingkat kepastian 99,97% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar
atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan tingkat
kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan tidak
jadi dilaksanakan.
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4.2.2 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2011
Sama halnya dengan analisis yang dilakukan untuk tahun 2010, variabel
pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis opportunity cost untuk
tahun 2011 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio. Hasil simulasi untuk
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2011 digambarkan pada Gambar 4.5
di bawah ini.

Gambar 4.5 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2011
Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit
Cost Ratio tahun 2011 pada Gambar 4.6 di atas, didapati bahwa 90% dari data
yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 1,562 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 0,761. Pada hasil persentil ditemukan juga adanya
nilai negatif dengan nilai minimum -0,963. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa
ada kemungkinan rasio kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti
secara agregat ada kemungkinan rasio menunjukkan bahwa biaya yang terkait
dalam proyek ini untuk tahun 2011 lebih besar dibanding manfaatnya. Bahkan
ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (mengalami kerugian) pada tahun
ini.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 71,59% (terlihat
pada bagian bawah grafik probabilitas kumulatif). Mengingat kriteria untuk suatu
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rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 berarti nilai manfaat sama
besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2011 hanya 71,59% dari nilai variabel
Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama besar atau lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang merupakan indikator analisis untuk tahun 2011
adalah variabel Benefit Cost Ratio for External Parties. Dalam variabel ini,
manfaat dan kerugian yang diperhitungkan hanyalah manfaat dan biaya yang
dialami oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan lingkungan saja. Hasil simulasi
untuk variabel Benefit Cost Ratio for External Parties untuk tahun 2011
digambarkan pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.6 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2011
Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio
for External Parties tahun 2011 pada Gambar 4.6 di atas, didapati 90% dari data
yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 2.176.050 dan ada 10% yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 1.194.780. Bahkan ada kemungkinan
terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -886.060. Hal ini menunjukkan bahwa
ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang
dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya yang terkait
dalam proyek ini untuk tahun 2011 lebih besar dibanding manfaatnya. Bahkan ada
kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (mengalami kerugian) pada tahun ini.
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Hal ini juga diperkuat bahwa nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit
Cost Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,90%
(terlihat pada bagian bawah grafik probabilitas kumulatif). Berarti untuk tahun
2011 ada tingkat kepastian 99,90% (mendekati 100%) dari nilai variabel Benefit
Cost Ratio for External Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Variabel ini menggambarkan selisih dari manfaat dan biaya yang
ditimbulkan oleh proyek bagi pihak perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate Benefit Cost pada
tahun 2011 digambarkan pada Gambar 4.7 di bawah ini.

Gambar 4.7 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2011
Dari hasil persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost tahun 2011 pada Gambar 4.8 di atas, didapati bahwa 90% dari data
yang ada (sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau
sama dengan 101.745.230 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama
dengan -43.696.510. Bahkan ada kemungkinan nilai negatif dengan nilai
minimum -353.455.760. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang
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berarti ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam
proyek untuk tahun 2011 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
71,59%. Berarti untuk tahun 2011 ada tingkat kepastian 71,59% dari nilai variabel
Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis sebagai salah satu variabel indikator
analisis opportunity cost untuk tahun 2011 adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2011 digambarkan pada Gambar 4.8 di bawah ini.

Gambar 4.8 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2011
Dari hasil persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2011 pada Gambar 4.9 di atas, didapati 90% dari data
yang ada (sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau
sama dengan 184.861.290 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama
dengan 102.016.904. Bahkan ada kemungkinan nilai negatif dengan nilai
minimum -76.858.550. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada
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kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk
tahun 2011 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of Benefit
Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
99,90%. Berarti untuk tahun 2011 ada tingkat kepastian 99,90% dari nilai variabel
Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya.
Inilah yang menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi
perluasan area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
4.2.3 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2012
Sama halnya dengan analisis yang dilakukan untuk tahun 2011, variabel
pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis opportunity cost untuk
tahun 2012 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio. Hasil simulasi untuk
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2012 digambarkan pada
Gambar 4.9 di bawah ini.

Gambar 4.9 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2012
Dari persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
tahun 2012 pada Gambar 4.9 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
(sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau sama dengan
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1,756 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan 0,888. Bahkan ada
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,699. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti secara agregat ada kemungkinan rasio
menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2012 ini lebih
besar dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan
manfaat (mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Aggregate Benefit
Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 83,50% (terlihat pada
bagian bawah grafik probabilitas kumulatif). Dikarenakan kriteria untuk suatu
rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti nilai manfaat sama
besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2012 hanya 83,50% dari nilai variabel
Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama besar atau lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties pada tahun 2012 digambarkan pada Gambar 4.10 di bawah ini.

Gambar 4.10 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2012
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Dari persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2012 pada Gambar 4.10 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada (sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau sama
dengan 3.457.530 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan
1.944.610. Bahkan ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum 937,51. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan
bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti ada kemungkinan
rasio menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2012 ini
lebih besar dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan
manfaat (mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost Ratio
for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,95%. Berarti
untuk tahun 2012 ada tingkat kepastian 99,95% (hampir 100%) dari nilai variabel
Benefit Cost Ratio for External Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost tahun 2012. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost tahun 2012 digambarkan pada Gambar 4.11 di bawah ini.

Gambar 4.11 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2012
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Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi variabel Margin of
Aggregate Benefit Cost tahun 2012 pada Gambar 4.11 di atas, didapati bahwa
90% dari data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 257.430.210 dan
ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan -38.485.130. Dari hasil
persentil didapati juga bahwa ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai
minimum -629.016.790. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang
berarti ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam
proyek untuk tahun 2012 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
83.50%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2012 ada tingkat kepastian
83.50% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari
biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun nilai-nilai hasil simulasi untuk variabel Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) tahun 2012 digambarkan pada Gambar 4.12 di
bawah ini.

Gambar 4.12 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2012
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Dari nilai persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2012 pada Gambar 4.12 di atas, didapati bahwa 90% dari
data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 384.933.270 dan ada 10%
yang bernilai kurang dari atau sama dengan 218.280.410. Dari hasil persentil
didapati kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -102.457.980.
Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih manfaat dan biaya yang
dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada kemungkinan selisih
menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2012 ini lebih
besar dibanding manfaatnya.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
adalah 99,95%, berarti untuk tahun 2011 ada tingkat kepastian 99,95% (mendekati
100%) dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan tingkat kepastian nilai
opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan tidak jadi
dilaksanakan.
4.2.4 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2013
Sama halnya dengan analisis yang dilakukan untuk tahun 2012, variabel
pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis opportunity cost untuk
tahun 2013 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio. Hasil simulasi untuk
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2013 digambarkan pada
Gambar 4.13 di bawah ini.
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Gambar 4.13 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2013
Dari persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
tahun 2013 pada Gambar 4.13 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 2,086 dan ada 10% yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 1,112. Dari data persentil didapati juga kemungkinan
terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,387. Hal ini menunjukkan bahwa
ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang
dari 0, yang berarti secara agregat ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa
biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2013 ini lebih besar dibanding
manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (mengalami
kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 93,89%.
Dikarenakan kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2012
terdapat 93,89% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties. Hasil simulasi untuk variabel ini pada tahun 2013 digambarkan pada
Gambar 4.14 di bawah ini.

Universitas Indonesia

Perancangan model..., Fajri Ramdhan Saleh , FT UI, 2010

119

Gambar 4.14 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2013
Dari hasil persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties tahun 2013 pada Gambar 4.14 di atas, didapati bahwa 90% dari
data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 4.540,69 dan ada 10% yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 2.639,37. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -329,58. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan
bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2013 ini lebih besar
dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat
(mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,98%,
berarti untuk tahun 2013 ada tingkat kepastian 99,98% (hampir 100%) dari nilai
variabel Benefit Cost Ratio for External Parties hasil simulasi mengindikasikan
proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
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Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel ini pada tahun 2013 digambarkan pada
Gambar 4.15 di bawah ini.

Gambar 4.15 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2013
Dari hasil persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost tahun 2013 pada Gambar 4.15 di atas, didapati bahwa 90% dari data
yang ada (sebagai output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau
sama dengan 548.396.340 dan ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama
dengan 58.042.760. Dari data persentil didapati juga kemungkinan terjadi nilai
negatif dengan nilai minimum -693.690.660. Hal ini menunjukkan bahwa ada
kemungkinan selisih agregat manfaat dan agregat biaya yang dihasilkan bernilai
kurang dari $0 yang berarti ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya
yang terkait dalam proyek untuk tahun 2013 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
93,89%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2013 ada tingkat kepastian
93,89% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
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simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) pada tahun 2013 digambarkan pada Gambar 4.16 di bawah ini.

Gambar 4.16 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2013
Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit
Cost (Opportunity cost) tahun 2013 pada Gambar 4.16 di atas, didapati bahwa
90% dari data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 665.775.820 dan
ada 10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan 389.280.870. Dalam data
persentil didapati juga bahwa ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai
minimum -49.314.710. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada
kemungkinan selisih (marjin) menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek
untuk tahun 2013 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
adalah 99,98% berarti untuk tahun 2014 terdapat tingkat kepastian 99,98%
(hampir 100%) dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
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besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan tingkat kepastian nilai
opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan tidak jadi
dilaksanakan.
4.2.5 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2014
Sama halnya dengan analisis yang dilakukan untuk tahun 2013, variabel
pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis opportunity cost untuk
tahun 2014 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio. Hasil simulasi untuk
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2014 digambarkan pada
Gambar 4.17 di bawah ini.

Gambar 4.17 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2014
Dari hasil persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost
Ratio tahun 2014 pada Gambar 4.17 di atas, didapati bahwa menurut peramalan
yang dilakukan melalui simulasi, 90% dari data yang ada (sebagai output simulasi
untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau sama dengan 2,031 dan ada 10% yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 1,098. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,525. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti secara ada kemungkinan rasio
menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam proyek untuk tahun 2014 ini
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lebih

besar dibanding manfaat agregatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak

menghasilkan manfaat (mengalami kerugian kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 93,52%. Mengingat
kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti tahun 2014 terdapat 93,52%
dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi mengindikasikan
proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2014
digambarkan pada Gambar 4.18 di bawah ini.

Gambar 4.18 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2014
Dari persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2014 pada Gambar 4.18 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 4.979,08 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 2.916,03. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -686,05. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan
bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2014 ini lebih besar
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dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat
(mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,96%,
berarti tahun 2014 ada tingkat kepastian 99,96% (hampir 100%) dari nilai variabel
Benefit Cost Ratio for External Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini
memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2014 digambarkan
pada Gambar 4.19 di bawah ini.

Gambar 4.19 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2014
Dalam persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate Benefit
Cost tahun 2014 pada Gambar 4.19 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 627.175.600 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 59.943.610. Dari hasil persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -954.532.590. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih agregat manfaat dan biaya agregat
yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada kemungkinan selisih
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menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2014 ini lebih
besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
93,52%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2014 ada tingkat kepastian
93,52% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) pada tahun 2014 digambarkan pada Gambar 4.20 di bawah ini.

Gambar 4.20 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2014
Dari persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2014 pada Gambar 4.20 di atas, didapati bahwa 90% dari
data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 782.489.120 dan ada 10%
yang bernilai kurang dari atau sama dengan 460.468.680. Dari data persentil
didapati ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum 111.217.370. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih manfaat dan
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biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti
berarti ada kemungkinan

selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2014 ini
lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of

Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
adalah 99,96%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai
manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2014 terdapat tingkat

kepastian 99,96% (mendekati 100%) dari nilai variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang
sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan
tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan
tidak jadi dilaksanakan.

4.2.6

Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2015
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis

opportunity cost untuk tahun 2015 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2015
digambarkan pada Gambar 4.21 di bawah ini.

Gambar 4.21 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2015
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Dari persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
tahun 2015 pada Gambar 4.21 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 1,959 dan ada 10% yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 1,067. Dari data persentil didapati juga kemungkinan
terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,228. Hal ini menunjukkan bahwa
ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang
dari 0, yang berarti secara ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya
agregat yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2015 lebih besar dibanding
manfaat agregatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat
(memberikan kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 92,72%. Mengingat
kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2015 terdapat
92,72% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2015
digambarkan pada Gambar 4.22 di bawah ini.

Gambar 4.22 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2015
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Dari persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2015 pada Gambar 4.22 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 4.749,91 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 2.807.13. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -29,49. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan
bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2015 ini lebih besar
dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak menghasilkan manfaat
(mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,99%.
Berarti untuk tahun 2015 ada tingkat kepastian 99,99% (mendekati 100%) dari
nilai variabel Benefit Cost Ratio for External Parties hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih besar dari
biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2015 digambarkan pada Gambar 4.23 di bawah ini.

Gambar 4.23 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2015
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Drai persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate Benefit
Cost tahun 2015 pada Gambar 4.23 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 612.353.670 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 43.420.210. Dalam data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -775.090.150, dimana
semua data dalam ribuan US Dollar. Hal ini menunjukkan bahwa ada
kemungkinan selisih manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai
kurang dari $0, yang artinya ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya
yang terkait dalam proyek untuk tahun 2015 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
92,72%. Dikarenakan kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2015 ada tingkat kepastian
92,72% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun Hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2015 digambarkan pada Gambar 4.24.
Drai persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2015 pada Gambar 4.24 di bawah, didapati bahwa 90%
dari data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 795.252.900 dan ada
10% yang bernilai kurang dari atau sama dengan 474.841.220. Dalam data
persentil didapati juga bahwa ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai
minimum -5.068.930. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada
kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek ini
untuk tahun 2015 lebih besar dibanding manfaatnya.
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Gambar 4.24 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2015
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
adalah 99,99%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai
manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2015 terdapat tingkat
kepastian 99,99% (mendekati 100%) dari nilai variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan
manfaat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang
menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan
area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
4.2.7 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2016
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2016 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2016
digambarkan pada Gambar 4.25 di bawah ini.
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Gambar 4.25 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2016
Dari persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
tahun 2016 pada Gambar 4.25 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 2,041 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 1,153. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,894. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan

bahwa biaya agregat yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2016 lebih besar
dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak
tidak menghasilkan manfaat
(mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate

Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 95,02%. Mengingat
kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2016 terdapat
95,02% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan
memberikan manfaat yang sama besar atau lebih

besar dari biayanya.
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Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2016
digambarkan pada Gambar 4.26 di bawah ini.

Gambar 4.26 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2016
Dari persentil data hasil simulasi variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2016 pada Gambar 4.26 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 5.443,08 dan ada 10% yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 3.312,52. Dari data persentil didapati kemungkinan
terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -1.649,14. Hal ini menunjukkan bahwa
ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang
dari 0, yang berarti ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya yang terkait
dalam proyek ini untuk tahun 2016 lebih besar dibanding manfaatnya. Bahkan ada
kemungkinan tidak menghasilkan manfaat (hanya memberikan kerugian) pada
tahun ini.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,97%.
Mengingat kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2016
ada tingkat kepastian 99,97% (hampir 100%) dari nilai variabel Benefit Cost Ratio
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for External Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan
manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2016 digambarkan
pada Gambar 4.27 di bawah ini.

Gambar 4.27 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2016
Dari persentil data hasil simulasi variabel Margin of Aggregate Benefit
Cost tahun 2016 pada Gambar 4.27 di atas, didapati bahwa menurut 90% dari data
yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 751.973.620 dan ada 10% data
yang bernilai kurang dari atau sama dengan 111.874.850. Dalam data persentil
didapati juga bahwa ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum
-1.347.836.410, dimana semua data dalam ribuan US Dollar. Hal ini menunjukkan
bahwa ada kemungkinan selisih manfaat agregat dan biaya agregat yang
dihasilkan bernilai kurang dari $0, yang artinya ada kemungkinan selisih
menunjukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2016 ini lebih
besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
95,02%. Dikarenakan kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
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bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2016 terdapat tingkat kepastian
95,02% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun
2016 digambarkan pada Gambar 4.28 di bawah ini.

Gambar 4.28 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2016
Dari persentil data hasil simulasi variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2016 pada Gambar 4.28 di atas, didapati bahwa 90% dari
data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 933.922.880 dan ada 10%
yang bernilai kurang dari atau sama dengan 570.499.700. Dari data persentil
didapati juga bahwa ada kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum
-276.712.770. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih manfaat dan
biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada kemungkinan
selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2016 ini
lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
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adalah 99,97%. Dikarenakan kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan
kerugian adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2016 terdapat
tingkat kepastian 99,97% (hampir 100%) dari nilai variabel Margin of Benefit
Cost (Opportunity cost) hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan
manfaat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang
menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan
area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
4.2.8 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2017
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2017 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2017 digambarkan pada Gambar
4.29 di bawah ini.

Gambar 4.29 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2017
Drai persentil data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
tahun 2017 pada Gambar 4.29 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 1,870 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 1,078. Dari data persentil didapati juga
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kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -0,378, meskipun
kemungkinannya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang
dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0, yang berarti secara
ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam
proyek ini untuk tahun 2017 lebih besar dibanding manfaat agregatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 93,29%. Berarti
untuk tahun 2017 terdapat 93,29% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost
Ratio hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama
besar atau lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2017
digambarkan pada Gambar 4.30 di bawah ini.

Gambar 4.30 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2017
Dari persentil data hasil simulasi Benefit Cost Ratio for External Parties
tahun 2017 pada Gambar 4.30 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 5.401,62 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 3.375,77. Dari data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -416,81, meskipun
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kemungkinannya kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang
dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan bernilai negatif, yang berarti ada
kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk
tahun 2017 ini lebih besar dibanding manfaatnya. Bahkan ada kemungkinan tidak
menghasilkan manfaat (mengalami kerugian) pada tahun ini.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,98%.
Dikarenakan kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2017
ada tingkat kepastian 99,98% (hampir 100%) dari nilai variabel Benefit Cost Ratio
for External Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan
manfaat yang sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
pada tahun 2017 digambarkan pada Gambar 4.31 di bawah ini.

Gambar 4.31 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2017
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Aggregate Benefit Cost tahun
2017 pada Gambar 4.31 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai
kurang dari atau sama dengan 667.795.930 dan ada 10% data yang bernilai kurang
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dari atau sama dengan 61.098.850. Dari data persentil didapati juga bahwa ada
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -1.079.693.630
(meskipun kemungkinannya kecil). Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan
selisih manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai kurang dari $0,
yang artinya ada kemungkinan selisih menunjukkan bahwa biaya yang terkait
dalam proyek ini untuk tahun 2017 lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
93,29%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2017 terdapat tingkat kepastian
93,29% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel terakhir yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) pada tahun 2017 digambarkan pada Gambar 4.32 di bawah ini.

Gambar 4.32 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2017
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2017 pada Gambar 4.32 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 915.691.330 dan ada 10% data yang
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bernilai kurang dari atau sama dengan 576.300.350. Dalam data persentil didapati
juga kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -73.388.480
(meskipun kemungkinannya kecil). Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan
selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0 yang berarti ada
kemungkinan selisih (marjin) menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek
untuk tahun 2016 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif)
adalah 99,98%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2017 terdapat tingkat kepastian
99,98% (mendekati 100%) dari nilai variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama
besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan
tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan
tidak jadi dilaksanakan.
4.2.9 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2018
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2018 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2018 digambarkan pada Gambar
4.33 di bawah ini.
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Gambar 4.33 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2018
Dari persentil data hasil simulasi Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2018
pada Gambar 4.33 di atas, didapati 90% dari data yang ada bernilai kurang dari
atau sama dengan 1,788 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau sama
dengan 1,052, yang berarti ada kemungkinan nilai rasio yang bernilai kurang dari
1. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai
kurang dari 1 yang berarti secara ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa
biaya agregat yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2018 lebih besar
dibanding manfaat agregatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 92,31%.
Mmengingat kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2018
terdapat 92,31% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2018
digambarkan pada Gambar 4.34 di bawah ini.
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Gambar 4.34 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2018
Dari persentil data hasil simulasi Benefit Cost Ratio for External Parties
tahun 2018 pada Gambar 4.34 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 4.981,44 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 3.173,45. Dari data persentil terlihat bahwa semua
data bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan rasio
yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan bernilai negatif yang
menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2018 lebih
besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 100%.
Dikarenakan kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2018
ada tingkat kepastian 100% dari nilai variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang
sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis sebagai adalah variabel Margin of
Aggregate Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost tahun 2018 digambarkan pada Gambar 4.35 di bawah ini.
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Gambar 4.35 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2018
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Aggregate Benefit Cost tahun
2018 pada Gambar 4.35 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai
kurang dari atau sama dengan 596.203.190 dan ada 10% data yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 39.991.400. Dari data persentil didapati juga kemungkinan
terjadi

nilai

negatif

dengan

nilai

minimum

-912.832.330

(meskipun

kemungkinannya kecil). Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih
manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai kurang dari $0, yang
artinya ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam
proyek untuk tahun 2018 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
92,31%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2018 terdapat tingkat kepastian
92,31% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
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Variabel terakhir yang dianalisis sebagai salah satu variabel indikator
analisis opportunity cost untuk tahun 2018 adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun nilai-nilai hasil simulasi untuk variabel Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) pada tahun 2018 digambarkan pada Gambar 4.36
di bawah ini.

Gambar 4.36 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2018
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2018 pada Gambar 4.36 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 869.181.890 dan ada 10% data yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 556.009.820. Dari data persentil tidak ada
data yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan
selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0. Hal

ini

diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah 100%.
Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian adalah bernilai
lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat sama
besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2018 terdapat tingkat kepastian 100%
dari nilai variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity cost) hasil simulasi
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mengindikasikan proyek ini memiliki kepastian memberikan manfaat yang sama
besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang menggambarkan
tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan area pertambangan
tidak jadi dilaksanakan.
4.2.10 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2019
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2019 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2019
digambarkan pada Gambar 4.37 di bawah ini.

Gambar 4.37 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2019
Dari persentil data hasil simulasi Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2019
pada Gambar 4.37 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai kurang
dari atau sama dengan 1,962 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau
sama dengan 1,168, dan ada kemungkinan nilai rasio bernilai negatif. Hal ini
menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari
1 atau bahkan kurang dari 0 yang artinya secara ada kemungkinan rasio
menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2019
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lebih besar dibanding manfaatnya, atau bahkan tidak timbul manfaat dari proyek
untuk tahun ini (hanya kerugian).
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 95,91%. Mengingat
kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2019 terdapat
95,91% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel kedua yang adalah variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2019 digambarkan pada
Gambar 4.38 di bawah ini.

Gambar 4.38 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2019
Dari persentil data hasil simulasi Benefit Cost Ratio for External Parties
tahun 2019 pada Gambar 4.39 di atas, didapati 90% dari data yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 7.215,92 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau
sama dengan 4.616,23. Dari data persentil terlihat bahwa semua data bernilai
positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan rasio yang dihasilkan
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bernilai kurang dari 1 atau bahkan bernilai negatif yang berarti bahwa biaya yang
terkait dalam proyek untuk tahun 2019 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 100%.
Mengingat kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2019
ada tingkat kepastian 100% dari nilai variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang
sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Nilai-nilai hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate Benefit
Cost tahun 2019 digambarkan pada Gambar 4.39 di bawah ini.

Gambar 4.39 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2019
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Aggregate Benefit Cost tahun
2019 pada Gambar 4.39 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai
kurang dari atau sama dengan 791.224.170 dan ada 10% data yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 140.878.760. Dalam data persentil didapati juga bahwa ada
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -954.282.870 (meskipun
kemungkinannya sangat kecil), dimana semua data dalam ribuan US Dollar. Hal
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ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih agregat manfaat dan biaya yang
dihasilkan bernilai kurang dari $0, yang artinya ada kemungkinan selisih
menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2019
lebih besar dibanding manfaat agregatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
95,91%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2019 terdapat tingkat kepastian
95,91% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel terakhir yang dianalisis adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2019 digambarkan pada Gambar 4.40 di bawah ini.

Gambar 4.40 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2019
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2019 pada Gambar 4.40 di atas, didapati 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 1.025.175.130 dan ada 10% data yang
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bernilai kurang dari atau sama dengan 661.393.890. Dalam data persentil tidak
ada data yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
kemungkinan selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif)
adalah 100%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai
manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2019 terdapat tingkat
kepastian 100% dari nilai variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity cost) hasil
simulasi mengindikasikan proyek ini memiliki kepastian memberikan manfaat
yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang
menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan
area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
4.2.11 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2020
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2020 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2020
digambarkan pada Gambar 4.41 di bawah ini.

Gambar 4.41 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2020
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Dari persentil data hasil simulasi Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2020
pada Gambar 4.41 di atas, didapati 90% dari data yang ada bernilai kurang dari
atau sama dengan 1,992 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau sama
dengan 1,221, dan ada kemungkinan
kemungkinan nilai rasio bernilai negatif dengan nilai

minimum -0,025. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang
dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0 yang artinya secara
agregat ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait
dalam proyek ini untuk tahun 2020 lebih besar dibanding manfaat agregatnya,
atau bahkan tidak timbul manfaat dari proyek untuk tahun ini (terjadi kerugian).
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapatkan nilai
Aggregate Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 96,65%.

Mengingat kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2020
terdapat 96,65% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi
mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau lebih

besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for

External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2020
digambarkan pada Gambar 4.42 di bawah ini.

Gambar 4.42 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2020
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Dari persentil data hasil simulasi Benefit Cost Ratio for External Parties
tahun 2020 pada Gambar 4.42 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 9.030,12 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 5.913,24. Dalam data persentil terlihat bahwa
semua data bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan
rasio yang dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan bernilai negatif yang
berarti bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk tahun 2020 ini lebih besar
dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 100%.
Dikarenakan kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2020
ada tingkat kepastian 100% dari nilai variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang
sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
pada tahun 2020 digambarkan pada Gambar 4.43 di bawah ini.

Gambar 4.43 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2020
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Dari persentil data hasil simulasi Margin of Aggregate Benefit Cost tahun
2020 pada Gambar 4.43 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai
kurang dari atau sama dengan 853.366.000 dan ada 10% data yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 194.298.030. Dalam data persentil didapati juga
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -1.038.642.400
(meskipun kemungkinannya sangat kecil), dimana semua data dalam ribuan US
Dollar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan selisih manfaat agregat dan
biaya agregat yang dihasilkan bernilai kurang dari $0, yang artinya ada
kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya yang terkait dalam proyek untuk
tahun 2020 ini lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
96,85%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2020 terdapat tingkat kepastian
96,85% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel terakhir yang dianalisis sebagai salah satu variabel indikator
analisis opportunity cost untuk tahun 2020 adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel pada tahun 2020
digambarkan pada Gambar 4.44 di bawah ini.
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Gambar 4.44 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2020
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Benefit Cost (Opportunity
cost) tahun 2020 pada Gambar 4.44 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang
ada bernilai kurang dari atau sama dengan 1.087.033.970 dan ada 10% data yang
bernilai kurang dari atau sama dengan 717.779.040. Dalam data persentil tidak
ada data yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
kemungkinan selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif)
adalah 100%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai
manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2020 terdapat tingkat
kepastian 100% dari nilai variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity cost) hasil
simulasi mengindikasikan proyek ini memiliki kepastian memberikan nilai
manfaat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang
menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan
area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
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4.2.12 Analisis Indikator-indikator Oportunity Cost Tahun 2021
Variabel pertama yang dianalisis sebagai variabel indikator analisis
opportunity cost untuk tahun 2021 adalah variabel Aggregate Benefit Cost Ratio.
Hasil simulasi untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio pada tahun 2021
digambarkan pada Gambar 4.45 di bawah ini.

Gambar 4.45 Grafik Hasil Simulasi Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio tahun
2021
Dari persentil data hasil simulasi Aggregate Benefit Cost Ratio tahun 2021
pada Gambar 4.46 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada (bernilai kurang
dari atau sama dengan 1,864 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau
sama dengan 1,098, dan ada kemungkinan nilai rasio bernilai negatif dengan nilai
minimum -0,365. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan rasio yang
dihasilkan bernilai kurang dari 1 atau bahkan kurang dari 0 yang artinya secara
ada kemungkinan rasio menujukkan bahwa biaya agregat yang terkait dalam
proyek ini untuk tahun 2021 lebih besar dibanding manfaat agregatnya, atau
bahkan tidak timbul manfaat dari proyek untuk tahun ini (terjadi kerugian).
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Aggregate
Benefit Cost Ratio yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 94,16%. Mengingat
kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1 yang berarti
nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2021 terdapat
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tingkat kepastian 94,16% dari nilai variabel Aggregate Benefit Cost Ratio hasil
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama besar atau
lebih besar dari biayanya.
Variabel kedua yang dianalisis adalah variabel Benefit Cost Ratio for
External Parties. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2021
digambarkan pada Gambar 4.46 di bawah ini.

Gambar 4.46 Grafik Hasil Simulasi Variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties tahun 2021
Dari persentil data hasil simulasi Benefit Cost Ratio for External Parties
tahun 2021 pada Gambar 4.46 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada
bernilai kurang dari atau sama dengan 14.641,01 dan ada 10% data yang bernilai
kurang dari atau sama dengan 9.318,70. Dari data persentil terlihat ada
kemungkinan rasio bernilai negatif (walaupun kemungkinannya sangat kecil). Hal
ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa biaya yang terkait dalam proyek
ini untuk tahun 2021 lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai Benefit Cost
Ratio for External Parties yang lebih dari atau sama dengan 1 adalah 99,99%.
Mengingat kriteria untuk suatu rasio manfaat dan kerugian setidaknya bernilai 1
yang berarti nilai manfaat sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2021
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ada tingkat kepastian 99,99% dari nilai variabel Benefit Cost Ratio for External
Parties hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang
sama atau lebih besar dari biayanya.
Variabel ketiga yang dianalisis adalah variabel Margin of Aggregate
Benefit Cost. Hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun 2021 digambarkan
pada Gambar 4.47 di bawah ini.

Gambar 4.47 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Aggregate Benefit Cost
tahun 2021
Dari persentil data hasil simulasi Margin of Aggregate Benefit Cost tahun
2021 pada Gambar 4.47 di atas, didapati bahwa 90% dari data yang ada bernilai
kurang dari atau sama dengan 676.066.580 dan ada 10% data yang bernilai kurang
dari atau sama dengan 77.867.990. Dalam data persentil didapati juga bahwa ada
kemungkinan terjadi nilai negatif dengan nilai minimum -1.078.606.140
(meskipun kemungkinannya sangat kecil). Hal ini menunjukkan bahwa ada
kemungkinan selisih manfaat agregat dan biaya agregat yang dihasilkan bernilai
kurang dari $0, yang artinya ada kemungkinan selisih menujukkan bahwa biaya
yang terkait dalam proyek ini untuk tahun 2021 lebih besar dibanding manfaatnya.
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Aggregate Benefit Cost yang lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) adalah
94,16%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih manfaat dan kerugian adalah
bernilai lebih dari atau sama dengan 0 (nilai positif) yang berarti nilai manfaat
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sama besarnya dengan biaya, maka untuk tahun 2021 terdapat tingkat kepastian
94,16% dari nilai variabel Margin of Aggregate Benefit Cost yang dihasilkan dari
simulasi mengindikasikan proyek ini memberikan manfaat yang sama atau lebih
besar dari biayanya.
Variabel terakhir yang dianalisis sebagai salah satu variabel indikator
analisis opportunity cost untuk tahun 2021 adalah variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost). Adapun hasil simulasi untuk variabel tersebut pada tahun
2021 digambarkan pada Gambar.4.48.
Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2021 pada Gambar 4.48 di bawah ini, didapati bahwa
90% dari data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan 930.496.640 dan
ada 10% data yang bernilai kurang dari atau sama dengan 594.782.450.
Berdasarkan data persentil terdapat kemungkinan data bernilai negatif meskipun
kemungkinannya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan
selisih manfaat dan biaya yang dihasilkan bernilai kurang dari $0, yang artinya
nilai biaya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan proyek untuk tahun 2021
ini.

Gambar 4.48 Grafik Hasil Simulasi Variabel Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost) tahun 2021
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai Margin of
Benefit Cost (Opportunity cost) yang lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif)
adalah 99,99%. Mengingat kriteria untuk suatu selisih dari manfaat dan kerugian
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adalah bernilai lebih dari atau sama dengan $0 (nilai positif) yang berarti nilai
manfaat sama besarnya dengan biaya, berarti untuk tahun 2021 terdapat tingkat
kepastian 99,99% dari nilai variabel Margin of Benefit Cost (Opportunity cost)
hasil simulasi mengindikasikan proyek ini memiliki kepastian memberikan nilai
manfaat yang sama besar atau lebih besar dibandingkan biayanya. Inilah yang
menggambarkan tingkat kepastian nilai opportunity cost apabila opsi perluasan
area pertambangan tidak jadi dilaksanakan.
4.2.13 Analisis Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB)
Variabel lain yang dianalisis sebagai salah satu indikator dalam analisis
opportunity cost proyek perluasan area pertambangan perusahaan yang
melibatkan pemindahan jalan nasional adalah Present Value of Aggregate Net
Benefit (PVANB). Variabel ini menggambarkan bagaimana keadaan suatu aliran
kas dari waktu ke waktu dalam suatu periode tertentu. Variabel ini merupakan
nilai saat ini (present value) dari manfaat bersih agregat yang terjadi akibat
pelaksanaan proyek dari tahun ke tahun. Dalam analisis opportunity cost ini,
variabel ini mengukur bagaimana kondisi manfaat agregat bersih (agregat manfaat
dikurangi agregat kerugian) yang dihasilkan proyek ini dari tahun 2010 hingga
2021.

Gambar 4.49 Grafik Hasil Simulasi Variabel Present Value of Aggregate Net
Benefit (PVANB)
Pada Gambar 4.49 di atas terlihat bahwa data hasil simulasi 10.000 trial
memiliki nilai rata-rata Value of Aggregate Net Benefit (PVANB) $1.787.926.660
(dalam ribuan US Dollar). Dari persentil data hasil simulasi Present Value of
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Aggregate Net Benefit (PVANB) pada Gambar 4.49 di atas, didapati juga bahwa
90% dari data yang ada bernilai kurang dari atau sama dengan $2.617.037.440 dan
ada 10% data yang bernilai kurang dari atau sama dengan dari $1.093.090.120,
dan tidak ada nilai yang negatif dalam distribusi data tersebut. Hal-hal tersebut
menunjukkan bahwa nilai PVANB memiliki probabilitas yang tinggi untuk selalu
menunjukkan angka yang positif (bahkan bisa dikatakan selalu positif).
Hal ini diperkuat dengan nilai certainty untuk mendapati nilai PVANB
yang lebih dari atau sama dengan $0 adalah 100%. Mengingat kriteria bagi
PVANB yang bernilai lebih dari $0 menunjukkan aliran kas menguntungkan,
maka bisa dikatakan berdasarkan indikator PVANB, proyek perluasan area
pertambangan

yang

melibatkan

pemindahan

jalan

nasional

ini

selalu

menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek dari
aspek present value agregat manfaat bersih.
4.2.14 Analisis Present Value of Net Benefit (PVNB)
Variabel lain yang dianalisis sebagai salah satu indikator dalam analisis
opportunity cost proyek perluasan area pertambangan perusahaan yang
melibatkan pemindahan jalan nasional adalah Present Value of Net Benefit
(PVNB). Sama halnya dengan variabel Present Value of Aggregate Net Benefit,
variabel ini menggambarkan bagaimana keadaan suatu aliran kas dari waktu ke
waktu dalam suatu periode tertentu. Variabel ini merupakan nilai saat ini (present
value) dari manfaat bersih yang terjadi akibat pelaksanaan proyek dari tahun ke
tahun. Dalam analisis opportunity cost ini, variabel ini mengukur bagaimana
kondisi manfaat bersih (manfaat dikurangi kerugian bagi pihak eksternal
perusahaan) yang dihasilkan proyek ini dari tahun 2010 hingga 2021.
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Gambar 4.50 Grafik Hasil Simulasi Variabel Present Value of Net Benefit
(PVNB)
Pada Gambar 4.50 di atas terlihat bahwa data hasil simulasi 10.000 trial
memiliki nilai rata-rata Value of Net Benefit (PVNB) $3.505.232.320 (dalam
ribuan US Dollar). Dalam pengukuran persentil data hasil simulasi Present Value
of Net Benefit (PVNB) pada Gambar 4.50 di atas, didapati bahwa menurut
peramalan yang dilakukan melalui simulasi, 90% dari data yang ada (sebagai
output simulasi untuk variabel ini) bernilai kurang dari atau sama dengan
$4.808.817.600 dan ada 10% data yang bernilai kurang dari atau sama dengan dari
$2.418.983.190, dan tidak ada nilai yang negatif dalam distribusi data tersebut
(semua angka dalam ribuan US Dollar). Hal ini menunjukkan bahwa nilai PVNB
memiliki kemungkinan yang tinggi untuk selalu menunjukkan angka yang positif
(bahkan bisa dikatakan selalu positif).
Hal ini juga diperkuat bahwa certainty untuk mendapati nilai PVNB yang
lebih dari atau sama dengan $0 adalah 100%. Dikarenakan kriteria bagi PVNB
yang bernilai lebih dari $0 menunjukkan aliran kas menguntungkan, maka bisa
dikatakan berdasarkan indikator PVNB, proyek perluasan area pertambangan
yang melibatkan pemindahan jalan nasional ini bisa dikatakan selalu
menguntungkan bagi pihak-pihak eksternal perusahaan (pemerintah, masayarakat,
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dan lingkungan) yang terkait dalam pelaksanaan proyek dari aspek agregat
manfaat bersih.
Rekapitulasi dari nilai-nilai parameter dari setiap variabel indikator yang
digunakan untuk menganalisis opportunity cost dari pelaksanaan proyek bagi
pihak-pihak yang terkait dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. Adapun
parameter-parameter tersebut adalah nilai rata-rata distribusi, persentase certainty,
dan nilai-nilai persentil 10% dan 90%. setiap variabel indikator dari tahun 2010
hingga tahun 2021.
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10%
90%
10%
90%
10%
90%
10%
90%
10%
90%

Percentile ($'000)

Aggregate Benefit Cost Ratio

% Certainty

2010

Tahun

99.99
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63,008.95

Mean ($'000)
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10%
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45,955.65
79,924.31
102,016.94
184,861.29
218,280.41
384,933.27
389,280.87
665,775.82
460,468.68
782,489.12
474,841.22
795,252.90
570,499.70
933,922.88
576,300.35
915,691.33
556,009.82
869,181.89
661,393.89
1,025,175.13
717,779.04
1,087,033.97
594,782.45
930,496.64

Percentile ($'000)

Margin of Benefit Cost (Opportunity Cost)
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4.3

Analisis Kecenderungan
Setelah selesai melakukan simulasi, hasil dari simulasi untuk variabel-

variabel output yang kemudian diamati kecenderungannya dari waktu ke waktu.
Melalui analisis kecenderungan dapat diamati bagaimana karakteristik distribusi
data hasil simulasi variabel output dari waktu ke waktu. Variabel-variabel ouput
(forecast variables) yang dianalisis kecenderungannya adalah variabel-variabel
yang nilainya akan bervariasi sepanjang tahun 2010 hingga 2021. Variabelvariabel tersebu adalah Aggregate Benefit Cost Ratio, Benefit Cost Ratio for
External Parties, Margin of Aggregate Benefit Cost, dan Margin of Benefit Cost
(Opportunity cost).
Parameter yang dianggap sebagai parameter kunci untuk mengamati
kecenderungan data hasil simulasi variabel output adalah nilai rata-rata distribusi
dan persentase certainty dari nilai hasil simulasi yang memenuhi kriteria
kelayakan suatu proyek. Parameter-parameter tersebut dianggap mampu
menggambarkan karakteristik distribusi data hasil simulasi variabel-variabel
output dari tahun 2010 hingga 2021.Nilai-nilai dari parameter kunci setiap
distribusi hasil simulasi variabel output digambarkan melalui grafik-grafik
kecenderungan.

4.3.1 Analisis Kecenderungan Variabel Aggregate Benefit Cost Ratio
Untuk variabel Aggregate Benefit Cost Ratio, kecenderungan nilai-nilai
peramalan untuk variabel ini dapat dianalisis melalui Gambar 4.51 dan Gambar
4.52 di bawah ini.
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Mean Trend
Aggregate Benefit Cost Ratio
Aggregate Benefit Cost Ratio
1.603 1.572
1.597
1.800
1.566 1.612
1.514
1.480
1.479 1.423
1.600
1.325
1.279
1.400
1.164
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gambar 4.51 Kecenderungan Rata-rata Distribusi Variabel Aggregate Benefit
Cost Ratio
Pada Gambar 4.51 di atas, terlihat bahwa kecenderungan rata-rata
distribusi data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio selalu
menunjukkan angka rasio yang di atas 1 (satu) dari tahun 2010 hingaa 2021,
hanya saja pada tahun 2011 terlihat bahwa nilai rata-rata distribusi pada tahun
tersebut merupakan yang terendah sepanjang tahun pengamatan (2010 hingga
2021). Nilai rata-rata distribusi data hasil simulasi tersebut juga menunjukkan
fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahunnya, artinya perubahan
nilai rata-rata setiap tahunnya tidak terlalu jauh berbeda.
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% Certainty

% Certainty Trend
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Gambar 4.52 Kecenderungan Persentase Certainty Variabel Aggregate Benefit
Cost Ratio
Selain itu pada Gambar 4.52, terlihat persentase certainty (kepastian)
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio bernilai lebih dari atau sama dengan satu
juga selalu menunjukkan nilai persentase yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Setiap tahun persentasenya bernilai di atas 50% bahkan mendekati 100%, hanya
saja pada tahun 2011 nilai persentase certainty-nya terlihat paling rendah
dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Hal ini berarti bahwa nilai
Aggregate Benefit Cost Ratio hasil simulasi tersebut cukup meyakinkan untuk
selalu bernilai lebih dari atau sama dengan satu.
Fenomena bervariasi dan berfluktuasinya nilai rata-rata distribusi dan nilai
persentase certainty dipengaruhi oleh variabel-variabel pendapatan dan biaya
perusahaan, karena dalam perhitungan variabel Aggregate Benefit Cost Ratio ini
kondisi keuangan perusahaan juga diperhitungkan. Sehingga perubahaan keadaan
keuangan perusahaan yang terkait perluasan area produksi dan pemindahan jalan
nasional ini secara langsung juga akan berpengaruh pada nilai Aggregate Benefit
Cost Ratio.
Pada tahun 2011 nilai rata-rata distribusi maupun persentase certainty
variabel Aggregate Benefit Cost Ratio terlihat paling rendah. Hal ini dikarenakan
pada awal-awal masa operasi di daerah perluasan pertambangan tersebut,
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kapasitas produksi perusahaan masih rendah (belum dimaksimalkan) sementara
beban biaya yang ditanggung perusahaan cukup tinggi. Hal inilah yang
menyebabkan pada tahun 2011 perusahaan harus menanggung beban biaya yang
sudah cukup tinggi walaupun pendapatan perusahaan dari penjualan batubara
belum dimaksimalkan.
4.3.2 Analisis Kecenderungan Variabel Benefit Cost Ratio for External Parties
Analisis kecenderungan nilai-nilai peramalan untuk variabel Benefit Cost
Ratio for External Parties dapat dianalisis melalui Gambar 4.53 dan Gambar 4.54
di bawah ini.

Mean Trend
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Gambar 4.53 Kecenderungan Rata-rata Distribusi Variabel Benefit-Cost Ratio for
External Parties
Pada Gambar 4.53 di atas, terlihat bahwa kecenderungan rata-rata
distribusi data hasil simulasi variabel Benefit-Cost Ratio for External Parties
selalu menunjukkan angka rasio yang di atas 1 (satu) dari tahun 2010 hingga
2021, bahkan nilainya sangat besar. Hal ini dikarenakan untuk variabel ini yang
diperhitungkan hanyalah manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang didapat oleh
pihak-pihak eksternal saja, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Biaya
yang ditanggung pihak eksternal tidaklah terlalu besar, karena sebagian besar
biaya hanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Pada Gambar 4.53 di atas, terlihat
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kecenderungan nilai rata-rata distribusi data hasil simulasi variabel Benefit-Cost
Ratio for External Parties menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 hingga
2021. Hal ini sejalan dengan keadaan pendapatan perusahaan dari hasil penjualan
batubaranya, karena dari hasil penjualan batubara tersebut sebagiannya akan
menjadi manfaat bagi pemerintah dalam bentuk pajak dan royalti.

% Certainty Trend
Benefit Cost Ratio for External Parties

% Certainty
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Gambar 4.54 Kecenderungan Persentase Certainty Variabel Benefit Cost Ratio
for External Parties
Selain itu pada Gambar 4.54, terlihat persentase certainty (kepastian)
variabel Benefit Cost Ratio for External Parties bernilai lebih dari atau sama
dengan satu juga selalu menunjukkan nilai persentase yang cukup tinggi setiap
tahunnya. Setiap tahun persentasenya bernilai di atas 50% bahkan selalu
mendekati 100%, hanya saja pada tahun 2011 nilai persentase certainty-nya
terlihat paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Hal ini
dikarenakan kapasitas produksi perusahaan masih rendah (belum dimaksimalkan),
sementara beban biaya yang ditanggung perusahaan cukup tinggi, sehingga
kepastian Benefit Cost Ratio for External Parties pada tahun 2011 menunjukkan
angka yang lebih dari atau sama dengan satu cenderung lebih kecil dibandingkan
tahun-tahun lainnya. Meskipun demikian, nilai Benefit Cost Ratio for External
Parties hasil simulasi dari tahun 2010 – 2021 tersebut cukup meyakinkan untuk
selalu bernilai lebih dari atau sama dengan satu karena persentase certainty-nya
tinggi.
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Kecenderungan dan fluktuasi nilai rata-rata distribusi serta nilai persentase
certainty memang secara tidak langsung dipengaruhi oleh variabel-variabel
pendapatan dan biaya perusahaan, karena dalam perhitungan variabel Benefit Cost
Ratio for External Parties ini manfaat yang diterima pihak-pihak eksternal
perusahaan juga dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan dari hasil penjualan
batubaranya. Sehingga perubahaan keadaan keuangan perusahaan yang terkait
perluasan area produksi dan pemindahan jalan nasional ini secara tidak langsung
juga akan berpengaruh pada nilai Aggregate Benefit Cost Ratio.
4.3.3 Analisis Kecenderungan Variabel Margin of Aggregate Benefit-Cost
Untuk variabel yang ketiga yaitu Margin of Aggregate Benefit-Cost,
kecenderungan nilai-nilai peramalan untuk variabel ini dapat dianalisis melalui
Gambar 4.55 dan Gambar 4.56 di bawah ini.

Mean Trend
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Gambar 4.55 Kecenderungan Rata-rata Distribusi Variabel Margin of Aggregate
Benefit-Cost
Pada Gambar 4.55 di atas, terlihat bahwa kecenderungan rata-rata
distribusi data hasil simulasi variabel Aggregate Benefit Cost Ratio selalu
menunjukkan angka yang positif (lebih dari 0) dari tahun 2010 hingaa 2021 dan
cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun (walaupun sedikit menurun di
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tahun 2017). Hanya saja menjelang akhir masa operasional pertambangan
perusahaan pada tahun 2021, terlihat marjinnya menurun. Hal ini dikarenakan
menjelang akhir masa operasionalnya, perusahaan mulai mengurangi kapasitas
produksinya.
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Gambar 4.56 Kecenderungan Persentase Certainty Variabel Margin of Aggregate
Benefit-Cost
Selain itu pada Gambar 4.56, terlihat persentase certainty (kepastian)
variabel Margin of Aggregate Benefit-Cost bernilai lebih dari atau sama dengan
satu juga selalu menunjukkan nilai persentase yang cukup tinggi setiap tahunnya.
Setiap tahun persentasenya bernilai di atas 50% bahkan mendekati 100%, hanya
saja pada tahun 2011 nilai persentase certainty-nya terlihat paling rendah
dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Hal ini berarti bahwa nilai
Margin of Aggregate Benefit-Cost hasil simulasi tersebut cukup meyakinkan
untuk selalu bernilai lebih dari atau sama dengan satu.
Fenomena bervariasi dan berfluktuasinya nilai rata-rata distribusi dan nilai
persentase certainty dipengaruhi oleh variabel-variabel pendapatan dan biaya
perusahaan, karena dalam variabel Margin of Aggregate Benefit-Cost ini kondisi
keuangan perusahaan juga diperhitungkan. Sehingga perubahaan keadaan
keuangan perusahaan yang terkait perluasan area produksi dan pemindahan jalan
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nasional ini secara langsung juga akan berpengaruh pada nilai Aggregate Benefit
Cost Ratio.
Pada tahun 2011 nilai rata-rata distribusi maupun persentase certainty
variabel Margin of Aggregate Benefit-Cost terlihat paling rendah. Hal ini
dikarenakan pada awal-awal masa operasi di daerah perluasan pertambangan
tersebut, kapasitas produksi perusahaan masih rendah (belum dimaksimalkan)
sementara beban biaya yang ditanggung perusahaan sudah cukup tinggi. Hal
inilah yang menyebabkan pada tahun 2011 perusahaan harus menanggung beban
biaya yang sudah cukup tinggi walaupun pendapatan perusahaan dari penjualan
batubara belum dimaksimalkan.

4.3.4 Analisis Kecenderungan Variabel Margin of Benefit-Cost (Opportunity
cost)
Analisis kecenderungan nilai-nilai peramalan dari hasil simulasi untuk
variabel Margin of Benefit-Cost (Opportunity cost) dapat dianalisis melalui
Gambar 4.57 dan Gambar 4.58 di bawah ini.
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Gambar 4.57 Kecenderungan Rata-rata Distribusi Variabel Margin of BenefitCost (Opportunity cost)
Pada Gambar 4.57 di atas, terlihat bahwa kecenderungan rata-rata
distribusi data hasil simulasi variabel Margin of Benefit-Cost (Opportunity cost)
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selalu menunjukkan angka positif dari tahun 2010 hingga 2021, bahkan nilainya
sangat besar. Hal ini dikarenakan untuk variabel ini yang diperhitungkan hanyalah
manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang didapat oleh pihak-pihak eksternal saja,
yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Biaya yang ditanggung pihak
eksternal tidaklah terlalu besar, karena sebagian besar biaya hanya ditanggung
oleh pihak perusahaan. Pada Gambar 4.57 di atas, terlihat kecenderungan nilai
rata-rata distribusi data hasil simulasi variabel Margin of Benefit-Cost
(Opportunity cost) menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 hingga 2021. Hal
ini sejalan dengan keadaan pendapatan perusahaan dari hasil penjualan
batubaranya, karena dari hasil penjualan batubara tersebut sebagiannya akan
menjadi manfaat bagi pemerintah dalam bentuk pajak dan royalti. Hanya saja
terlihat menjelang tahun 2021 nilai selisih manfaat dan biaya cenderung menurun
karena menjelang akhir masa operasionalnya, perusahaan mulai mengurangi
kapasitas produksinya. Sehingga hal ini berdampak pula pada menurunnya nilai
manfaat berupa pajak dan royalti yang diberikan ke pihak pemerintah.
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Gambar 4.58 Kecenderungan Persentase Certainty Variabel Margin of BenefitCost (Opportunity cost)
Selain itu pada Gambar 4.58, terlihat persentase certainty (kepastian)
variabel Margin of Benefit-Cost (Opportunity cost) bernilai positif juga selalu
menunjukkan nilai persentase yang cukup tinggi setiap tahunnya. Setiap tahun
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persentasenya bernilai di atas 50% bahkan selalu mendekati 100%, hanya saja
pada tahun 2011 nilai persentase certainty-nya terlihat paling rendah
dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Hal ini dikarenakan kapasitas
produksi perusahaan masih rendah (belum dimaksimalkan), sementara beban
biaya yang ditanggung perusahaan cukup tinggi, sehingga kepastian Margin of
Benefit-Cost (Opportunity cost) pada tahun 2011 menunjukkan angka yang positif
cenderung lebih kecil dibandingkan tahun-tahun lainnya. Meskipun demikian,
nilai Margin of Benefit-Cost (Opportunity cost) hasil simulasi dari tahun 2010 –
2021 tersebut cukup meyakinkan untuk selalu bernilai positif (menguntungkan)
karena persentase certainty-nya tinggi.
Kecenderungan dan fluktuasi nilai rata-rata distribusi serta nilai persentase
certainty memang secara tidak langsung dipengaruhi oleh variabel-variabel
pendapatan dan biaya perusahaan, karena dalam perhitungan variabel Margin of
Benefit-Cost (Opportunity cost) ini manfaat yang diterima pihak-pihak eksternal
perusahaan juga dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan dari hasil penjualan
batubaranya. Sehingga perubahaan keadaan keuangan perusahaan yang terkait
perluasan area produksi dan pemindahan jalan nasional ini secara tidak langsung
juga akan berpengaruh pada nilai Margin of Benefit-Cost (Opportunity cost).

4.4

Analisis Sensitifitas
Analisis sensitifitas merupakan suatu analisis mengenai sensitifitas

variabel output terhadap berbagai perubahan nilai dalam variabel-variabel input
yang telah terdefinisikan asumsi distribusi data dan parameter statistiknya.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel input
yang telah terdefinisikan asumsinya mempengaruhi hasil dari model.
Sebenarnya untuk menentukan sensitifitas dari suatu model memerlukan
analisis secara matematis terhadap berbagai hubungan antara sel variabel output
(forecast) dan sel variabel asumsi. Akan tetapi, dengan alat bantu software Crystal
Ball perhitungan hubungan antara variabel asumsi dengan variabel output
(forecast) untuk melakukan analisis sensitifitas ini dapat lebih mudah dilakukan.
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Dalam model analisis opportunity cost ini, variabel-variabel output yang
dianalisis sensitifitasnya adalah variabel-variabel kunci dalam model yang
menentukan kelayakan proyek perluasan area pertambangan yang melibatkan
pemindahan jalan nasional ini. Variabel-variabel tersebut adalah Present Value of
Aggregate Net Benefit, dan Present Value of Net Benefit. Ketiga variabel tersebut
akan dianalisis sensitifitasnya terhadap perubahan-perubahan nilai yang mungkin
terjadi pada variabel-variabel input yang telah diasumsikan distribusi probabilitas
nilainya dalam model. Adapun variabel-variabel input yang dianalisis pengaruh
perubahan nilainya terhadap variabel forecast (output) adalah:
1) Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar
2) Discount rate
3) Harga jual batubara jenis Pinang dan Melawan untuk tahun 2010 – 2021
4) Biaya bahan bakar per ton produksi batubara
5) Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tahunan Kabupaten Kutai
Timur
4.4.1 Analisis Sensitifitas Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB)
Analisis sensitifitas variabel Present Value of Aggregate Net Benefit
(PVANB) dapat dilakukan dengan melihat kontribusi tiap variabel input yang telah
diasumsikan distribusi datanya dan peringkat korelasi tiap variabel input terhadap
perubahan nilai variabel output (forecast).
Gambar 4.59 di bawah ini merupakan grafik yang menggambarkan
sensitifitas Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB) atas perubahan nilai
variabel-variabel input yang telah diasumsikan distribusi datanya. Grafik di atas
merupakan gambaran estimasi kontribusi perubahan nilai variabel asumsi
terhadap varians variabel output (forecast variable).
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Gambar 4.59 Grafik Sensitifitas PVANB: Contribution to Variance View
Pada Gambar 4.59 tersebut terlihat bahwa ternyata variabel discount rate
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap varians variabel PVANB, dengan
memberikan kontribusi sebesar -83,2 % terhadap varians atau ketidakpastian
variabel PVANB. Sementara variabel-variabel asumsi lain hanya memberikan
kontribusi yang kecil .Tanda negatif ataupun positif pada grafik menunjukkan
arah hubungan antara kedua variabel (variabel asumsi dan variabel output). Hal
ini berarti semakin besar nilai variabel asumsi discount rate maka varians
PVANB akan semakin kecil.

Gambar 4.60 Grafik Sensitifitas PVANB: Rank Correlation View
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Jika berdasarkan peringkat korelasi masing-masing variabel asumsi,
terlihat pada Gambar 4.60 bahwa variabel discount rate memang merupakan
variabel asumsi yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap variabel PVANB
dengan nilai koesfisien -0,76. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan korelasi
yang berlawanan arah. Data yang lebih detail mengenai persentase kontribusi
variabel asumsi terhadap variabel forecast dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah
ini.
Tabel 4.2 Data Sensitifitas Variabel PVANB
Contribution To Variance

Rank Correlation

Discount Rate

63.160%

(0.757)

Harga Jual Batubara Pinang 2014

5.458%

0.223

Harga Jual Batubara Pinang 2015

5.102%

0.215

Harga Jual Batubara Pinang 2013

5.022%

0.214

Harga Jual Batubara Pinang 2016

4.209%

0.196

Harga Jual Batubara Pinang 2017

3.592%

0.181

Harga Jual Batubara Pinang 2019

2.852%

0.161

Harga Jual Batubara Pinang 2012

2.716%

0.157

Harga Jual Batubara Pinang 2018

2.332%

0.146

Harga Jual Batubara Pinang 2020

2.057%

0.137

Other

3.500%

-

Assumptions

Sebagaimana perhitungan Net Present Value, secara teoritis discount rate
memang merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran nilai
present value of aggregate net benefit. Hal ini dikarenakan variabel asumsi
discount rate memang merupakan variabel penentu dalam metode perhitungan net
present value. Oleh karena itu, dalam analisis sensitifitas ini juga akan dilihat
bagaimana pengaruh variabel-variabel asumsi selain discount rate terhadap nilai
PVANB jika variabel dsicount rate dieliminir.
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Gambar 4.61 Grafik Sensitifitas PVANB Tanpa Variabel Discount Rate:
Contribution to Variance View

Pada Gambar 4.61 di atas, terlihat bahwa ternyata jika variabel asumsi
discount rate dieliminir (dianggap tidak diperhitungkan dalam analisis
sensitifitas), maka ternyata variabel Harga Jual Batubara Pinang 2014 yang
memberikan kontribusi paling besar terhadap varians ataupun ketidakpastian bagi
nilai variabel PVANB. Variabel Harga Jual Batubara Pinang 2014 memberikan
kontribusi 14,8% terhadap varians PVANB.

Gambar 4.62 Grafik Sensitifitas PVANB Tanpa Variabel Discount Rate: Rank
Correlation View
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Jika berdasarkan peringkat korelasi masing-masing variabel asumsi,
terlihat pada Gambar 4.62 bahwa variabel Harga Jual Batubara Pinang 2014
memang merupakan variabel asumsi yang memiliki korelasi paling tinggi
terhadap variabel PVANB dengan nilai koesfisien 0,22. Kedua variabel tersebut
memiliki hubungan korelasi yang searah, sehingga semakin besar nilai variabel
Harga Jual Batubara Pinang 2014 maka nilai variabel output PVANB juga akan
semakin besar. Data yang lebih detail mengenai persentase kontribusi variabel
asumsi terhadap variabel forecast dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Data Sensitifitas Variabel PVANB Tanpa Variabel Discount Rate
ContributionToVariance

RankCorrelation

Harga Jual Batubara Pinang 2014

14.815%

0.223

Harga Jual Batubara Pinang 2015

13.849%

0.215

Harga Jual Batubara Pinang 2013

13.632%

0.214

Harga Jual Batubara Pinang 2016

11.425%

0.196

Harga Jual Batubara Pinang 2017

9.751%

0.181

Harga Jual Batubara Pinang 2019

7.741%

0.161

Harga Jual Batubara Pinang 2012

7.372%

0.157

Harga Jual Batubara Pinang 2018

6.331%

0.146

Harga Jual Batubara Pinang 2020

5.583%

0.137

Harga Jual Batubara Pinang 2021

4.913%

0.128

Other

4.588%

Assumptions

Gambar 4.63 di bawah ini merupakan grafik spider chart yang
mengilustrasikan nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu nilai peramalan
variabel output dengan menggambarkan sebuah kurva dari semua nilai-nilai
variabel asumsi yang diujikan/diperhitungkan. Melalui grafik ini juga dapat
diketahui variabel asumsi mana yang paling mempengaruhi perubahan nilai
variabel output (forecast) dengan melihat kemiringan kurva tiap variabel asumsi.
Arah kemiringan juga dapat menggambarkan arah pengaruh setiap variabel
asumsi terhadap hasil simulasi variabel output. Jika nilai kemiringan kurva
(gradien) positif, maka berarti variabel asumsi memberikan dampak perubahan
yang positif terhadap variabel output (forecast).
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PVANB
$3,000,000.00

Discount Rate
Harga Jual Batubara
Pinang 2014

$2,500,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2013
$2,000,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2016

Harga Jual Batubara
Pinang 2015

$1,500,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2017
Harga Jual Batubara
Pinang 2019

$1,000,000.00
10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%

Percentiles of the variables

Harga Jual Batubara
Pinang 2018

Gambar 4.63 Spider Chart Variabel PVANB

Pada grafik spider chart di atas hanya sepuluh variabel yang memberikan
pengaruh terbesar saja yang ditampilkan. Terlihat pada grafik tersebut ternyata
variabel discount rate yang perubahan nilainya memberikan perubahan nilai
terbesar bagi variabel PVANB. Untuk lebih detail mengenai data perubahan nilai
PVANB sebagai dampak perubahan variabel-variabel asumsi (uncertain
variables/assumption variables) pada tiap-tiap persentil nilai variabel asumsi.
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Tabel 4.4 Data Spider Chart Variabel PVANB
Variable
Discount Rate
Harga Jual Batubara Pinang 2014
Harga Jual Batubara Pinang 2013
Harga Jual Batubara Pinang 2016
Harga Jual Batubara Pinang 2015
Harga Jual Batubara Pinang 2017
Harga Jual Batubara Pinang 2019
Harga Jual Batubara Pinang 2018
Harga Jual Batubara Pinang 2020
Harga Jual Batubara Pinang 2012
Harga Jual Batubara Pinang 2021
Harga Jual Batubara Pinang 2011
Harga Jual Batubara Pinang 2010
Biaya Bahan Bakar 2016
Biaya Bahan Bakar 2014
Biaya Bahan Bakar 2017
Biaya Bahan Bakar 2015
Biaya Bahan Bakar 2013
Biaya Bahan Bakar 2019
Biaya Bahan Bakar 2020
Biaya Bahan Bakar 2018
Biaya Bahan Bakar 2021
Biaya Bahan Bakar 2012
Biaya Bahan Bakar 2011
Biaya Bahan Bakar 2010
Harga Jual Batubara Melawan 2020
Harga Jual Batubara Melawan 2019
Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Tahunan
Harga Jual Batubara Melawan 2019
Harga Jual Batubara Melawan 2018
Harga Jual Batubara Melawan 2021
Harga Jual Batubara Melawan 2016
Harga Jual Batubara Melawan 2015
Harga Jual Batubara Melawan 2014
Exchange Rate
Harga Jual Batubara Melawan 2013
Harga Jual Batubara Melawan 2012
Harga Jual Batubara Melawan 2011
Harga Jual Batubara Melawan 2010

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.0%
2,552,684.50
1,617,078.16
1,624,420.02
1,629,723.10
1,634,443.27
1,652,470.67
1,668,772.58
1,676,319.08
1,677,435.36
1,680,281.27
1,699,846.54
1,729,361.71
1,761,473.23
1,796,222.93
1,796,155.05
1,795,794.20
1,795,731.49
1,795,528.63
1,795,241.87
1,795,069.58
1,795,001.04
1,793,619.70
1,793,165.68
1,791,039.08
1,789,691.22
1,787,804.45
1,787,837.64
1,788,244.40
1,787,852.60
1,787,874.59
1,787,981.61
1,788,008.44
1,788,101.57
1,788,174.81
1,788,333.46
1,788,278.28
1,788,343.23
1,788,413.31
1,788,448.47

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.0%
2,059,870.03
1,722,393.78
1,725,224.96
1,727,269.94
1,729,090.14
1,736,041.90
1,742,328.28
1,745,238.37
1,745,668.83
1,746,766.28
1,754,311.07
1,765,692.77
1,778,075.67
1,792,914.86
1,792,876.05
1,792,669.72
1,792,633.86
1,792,517.87
1,792,353.90
1,792,255.39
1,792,216.19
1,791,426.35
1,791,166.75
1,789,950.77
1,789,180.08
1,788,207.69
1,788,221.37
1,788,347.42
1,788,227.72
1,788,236.73
1,788,281.83
1,788,292.60
1,788,331.47
1,788,362.03
1,788,413.03
1,788,405.25
1,788,432.37
1,788,461.65
1,788,476.35

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PVANB
50.0%
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,496.40
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.53
1,788,497.23
1,788,496.91
1,788,497.53
1,788,497.08
1,788,496.76
1,788,497.40
1,788,496.64
1,788,496.55
1,788,496.47
1,788,496.40
1,788,496.41
1,788,496.38
1,788,496.39
1,788,496.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70.0%
1,550,611.44
1,854,599.02
1,851,767.84
1,849,722.86
1,847,902.66
1,840,950.90
1,834,664.52
1,831,754.43
1,831,323.96
1,830,226.52
1,822,681.73
1,811,300.03
1,798,917.12
1,780,854.27
1,780,921.43
1,781,278.44
1,781,340.48
1,781,541.19
1,781,824.90
1,781,995.36
1,782,063.17
1,783,429.82
1,783,879.01
1,785,983.00
1,787,316.52
1,788,795.47
1,788,780.73
1,788,771.95
1,788,774.52
1,788,764.61
1,788,719.45
1,788,706.81
1,788,666.58
1,788,634.94
1,788,610.63
1,788,590.32
1,788,562.31
1,788,532.21
1,788,517.06

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

90.0%
1,272,725.74
1,959,914.63
1,952,572.78
1,947,269.70
1,942,549.53
1,924,522.13
1,908,220.22
1,900,673.72
1,899,557.44
1,896,711.53
1,877,146.26
1,847,631.09
1,815,519.57
1,758,996.05
1,759,255.26
1,760,633.25
1,760,872.73
1,761,647.44
1,762,742.49
1,763,400.43
1,763,662.17
1,768,937.17
1,770,670.94
1,778,791.95
1,783,939.09
1,789,241.95
1,789,205.61
1,789,586.49
1,789,189.87
1,789,165.58
1,789,051.86
1,789,021.45
1,788,921.13
1,788,842.24
1,788,841.71
1,788,730.90
1,788,661.00
1,788,585.88
1,788,548.03

4.4.2 Analisis Sensitifitas Present Value of Net Benefit (PVNB)
Analisis sensitifitas variabel Present Value of Aggregate Net Benefit
(PVANB) dapat dilakukan dengan melihat kontribusi tiap variabel input yang telah
diasumsikan distribusi datanya dan peringkat korelasi tiap variabel input terhadap
perubahan nilai variabel output (forecast).
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Gambar 4.64 Grafik Sensitifitas PVNB: Contribution to Variance View

Gambar 4.64 di atas merupakan grafik yang menggambarkan sensitifitas
Present Value of Net Benefit (PVNB) atas perubahan nilai variabel-variabel input
yang telah diasumsikan distribusi datanya. Grafik di atas merupakan gambaran
estimasi kontribusi perubahan nilai variabel asumsi terhadap varians variabel
output (forecast variable). Pada gambar tersebut terlihat bahwa ternyata variabel
discount rate yang memberikan kontribusi terbesar terhadap varians variabel
PVNB, dengan memberikan kontribusi sebesar -95,7 % terhadap varians atau
ketidakpastian variabel PVNB. Sementara variabel-variabel asumsi lain hanya
memberikan kontribusi yang sangat kecil. Tanda negatif ataupun positif pada
grafik menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel (variabel asumsi dan
variabel output). Hal ini berarti semakin besar nilai variabel asumsi discount rate
maka varians PVNB akan semakin kecil.
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Gambar 4.65 Grafik Sensitifitas PVNB: Rank Correlation View
Jika berdasarkan peringkat korelasi masing-masing variabel asumsi,
terlihat pada Gambar 4.65 bahwa variabel discount rate memang merupakan
variabel asumsi yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap variabel PVNB
dengan nilai koesfisien -0,97. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan korelasi
yang berlawanan arah. Data yang lebih detail mengenai persentase kontribusi
variabel asumsi terhadap variabel forecast dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah
ini.
Tabel 4.5 Data Sensitifitas Variabel PVNB
Contribution To Variance

Rank Correlation

Discount Rate

95.687%

(0.971)

Harga Jual Batubara Pinang 2013

0.671%

0.081

Harga Jual Batubara Pinang 2015

0.614%

0.078

Harga Jual Batubara Pinang 2014

0.605%

0.077

Harga Jual Batubara Pinang 2012

0.395%

0.062

Harga Jual Batubara Pinang 2017

0.367%

0.060

Harga Jual Batubara Pinang 2016

0.325%

0.057

Harga Jual Batubara Pinang 2018

0.291%

0.054

Harga Jual Batubara Pinang 2019

0.261%

0.051

Harga Jual Batubara Pinang 2021

0.212%

0.046

Other

0.572%

-

Assumptions
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Sebagaimana perhitungan Net Present Value, secara teoritis discount rate
memang merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran nilai
present value of net benefit. Hal ini dikarenakan variabel asumsi discount rate
memang merupakan variabel penentu dalam metode perhitungan net present
value. Oleh karena itu, dalam analisis sensitifitas ini juga akan dilihat bagaimana
pengaruh variabel-variabel asumsi selain discount rate terhadap nilai PVNB
seandainya variabel dsicount rate dieliminir.

Gambar 4.66 Grafik Sensitifitas PVNB Tanpa Variable Discount Rate:
Contribution to Variance View

Pada Gambar 4.66 di atas, terlihat bahwa jika variabel asumsi discount
rate dieliminir (dianggap tidak diperhitungkan dalam analisis sensitifitas), maka
ternyata variabel Harga Jual Batubara Pinang 2013 yang memberikan kontribusi
paling besar terhadap varians ataupun ketidakpastian bagi nilai variabel PVANB.
Variabel Harga Jual Batubara Pinang 2013 memberikan kontribusi 15,5%
terhadap varians PVNB.
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Gambar 4.67 Grafik Sensitifitas PVNB Tanpa Variable Discount Rate: Rank
Correlation View
Jika berdasarkan peringkat korelasi masing-masing variabel asumsi,
terlihat pada Gambar 4.67 bahwa variabel Harga Jual Batubara Pinang 2013
memang merupakan variabel asumsi yang memiliki korelasi paling tinggi
terhadap variabel PVNB dengan nilai koesfisien 0,08. Kedua variabel tersebut
memiliki hubungan korelasi yang searah, sehingga semakin besar nilai variabel
Harga Jual Batubara Pinang 2013 maka nilai variabel output PVNB juga akan
semakin besar. Data yang lebih detail mengenai persentase kontribusi variabel
asumsi terhadap variabel forecast dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6 Data Sensitifitas Variabel PVNB Tanpa Variabel Discount Rate
Contribution To Variance

Rank Correlation

Harga Jual Batubara Pinang 2013

15.546%

0.081

Harga Jual Batubara Pinang 2015

14.226%

0.078

Harga Jual Batubara Pinang 2014

14.034%

0.077

Harga Jual Batubara Pinang 2012

9.163%

0.062

Harga Jual Batubara Pinang 2017

8.519%

0.060

Harga Jual Batubara Pinang 2016

7.524%

0.057

Harga Jual Batubara Pinang 2018

6.747%

0.054

Harga Jual Batubara Pinang 2019

6.059%

0.051

Harga Jual Batubara Pinang 2021

4.916%

0.046

Harga Jual Batubara Pinang 2020

4.403%

0.043

Other

8.861%

Assumptions
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PVNB
$5,000,000.00
Discount Rate

$4,500,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2014

$4,000,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2013

$3,500,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2016

$3,000,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2015

$2,500,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2017

$2,000,000.00

Harga Jual Batubara
Pinang 2019

10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0%

Percentiles of the variables

Harga Jual Batubara
Pinang 2018

Gambar 4,68 Spider Chart Variabel PVNB

Gambar 4.68 di atas merupakan grafik spider chart yang menggambarkan
nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu nilai peramalan variabel output
dengan menggambarkan sebuah kurva dari semua nilai-nilai variabel asumsi yang
diperhitungkan. Melalui grafik ini juga dapat diketahui variabel asumsi mana yang
paling mempengaruhi perubahan nilai variabel output (forecast) dengan melihat
besar dan arah kemiringan kurva tiap variabel asumsi.
Pada grafik spider chart di atas hanya sepuluh variabel yang memberikan
pengaruh terbesar saja yang ditampilkan. Terlihat pada grafik tersebut ternyata
variabel discount rate yang perubahan nilainya memberikan perubahan nilai
terbesar bagi variabel PVNB. Gradien kurvanya pun bernilai negatif, sehingga
bisa diartikan bahwa variabel discount rate dan PVNB memiliki korelasi yang
berlawanan arah. Semakin besar discount rate yang digunakan maka nilai PVNB
akan semakin kecil. Untuk lebih detail mengenai data perubahan nilai PVNB
sebagai

dampak

perubahan

variabel-variabel

asumsi

(uncertain

variables/assumption variables) pada tiap-tiap persentil nilai variabel asumsi.
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Tabel 4.7 Data Spider Chart Variabel PVNB
Variable
Discount Rate
Harga Jual Batubara Pinang 2014
Harga Jual Batubara Pinang 2013
Harga Jual Batubara Pinang 2016
Harga Jual Batubara Pinang 2015
Harga Jual Batubara Pinang 2017
Harga Jual Batubara Pinang 2019
Harga Jual Batubara Pinang 2018
Harga Jual Batubara Pinang 2020
Harga Jual Batubara Pinang 2012
Harga Jual Batubara Pinang 2021
Harga Jual Batubara Pinang 2011
Harga Jual Batubara Pinang 2010
Biaya Bahan Bakar 2016
Biaya Bahan Bakar 2014
Biaya Bahan Bakar 2017
Biaya Bahan Bakar 2015
Biaya Bahan Bakar 2013
Biaya Bahan Bakar 2019
Biaya Bahan Bakar 2020
Biaya Bahan Bakar 2018
Biaya Bahan Bakar 2021
Biaya Bahan Bakar 2012
Biaya Bahan Bakar 2011
Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Tahunan
Biaya Bahan Bakar 2010
Harga Jual Batubara Melawan 2020
Harga Jual Batubara Melawan 2019
Harga Jual Batubara Melawan 2019
Harga Jual Batubara Melawan 2018
Harga Jual Batubara Melawan 2021
Harga Jual Batubara Melawan 2016
Harga Jual Batubara Melawan 2015
Harga Jual Batubara Melawan 2014
Harga Jual Batubara Melawan 2013
Harga Jual Batubara Melawan 2012
Exchange Rate
Harga Jual Batubara Melawan 2011
Harga Jual Batubara Melawan 2010

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.0%
4,794,373.68
3,292,308.32
3,296,510.13
3,299,545.13
3,302,246.53
3,312,563.77
3,321,893.50
3,326,212.43
3,326,851.29
3,328,480.02
3,339,677.40
3,356,569.20
3,374,946.91
3,392,151.38
3,392,136.10
3,392,054.91
3,392,040.80
3,391,995.16
3,391,930.64
3,391,891.87
3,391,876.45
3,391,565.65
3,391,463.50
3,390,985.01
3,390,160.03
3,390,681.74
3,390,016.51
3,390,035.50
3,390,044.06
3,390,056.65
3,390,117.90
3,390,133.25
3,390,186.55
3,390,228.47
3,390,287.69
3,390,324.86
3,390,379.04
3,390,364.96
3,390,385.08

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30.0%
3,889,211.10
3,352,581.39
3,354,201.70
3,355,372.07
3,356,413.78
3,360,392.34
3,363,990.08
3,365,655.56
3,365,901.92
3,366,529.99
3,370,847.95
3,377,361.79
3,384,448.64
3,391,407.06
3,391,398.33
3,391,351.91
3,391,343.84
3,391,317.74
3,391,280.85
3,391,258.68
3,391,249.86
3,391,072.15
3,391,013.74
3,390,740.14
3,390,263.05
3,390,566.73
3,390,247.28
3,390,255.12
3,390,258.75
3,390,263.90
3,390,289.72
3,390,295.88
3,390,318.12
3,390,335.62
3,390,360.35
3,390,375.87
3,390,395.39
3,390,392.63
3,390,401.04

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PVNB
50.0%
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,412.52
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,413.16
3,390,412.99
3,390,412.81
3,390,412.90
3,390,412.72
3,390,413.09
3,390,412.65
3,390,412.60
3,390,412.55
3,390,412.52
3,390,412.50
3,390,412.52
3,390,412.51
3,390,412.52

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70.0%
2,952,859.21
3,428,243.64
3,426,623.33
3,425,452.97
3,424,411.25
3,420,432.70
3,416,834.95
3,415,169.47
3,414,923.12
3,414,295.04
3,409,977.08
3,403,463.24
3,396,376.39
3,388,693.43
3,388,708.54
3,388,788.87
3,388,802.83
3,388,847.99
3,388,911.82
3,388,950.17
3,388,965.43
3,389,272.93
3,389,373.99
3,389,847.39
3,390,687.58
3,390,147.44
3,390,583.68
3,390,575.24
3,390,571.69
3,390,566.01
3,390,540.17
3,390,532.94
3,390,509.91
3,390,491.80
3,390,466.27
3,390,450.23
3,390,435.98
3,390,433.01
3,390,424.34

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

90.0%
2,441,210.59
3,488,516.71
3,484,314.90
3,481,279.90
3,478,578.50
3,468,261.26
3,458,931.53
3,454,612.60
3,453,973.74
3,452,345.01
3,441,147.63
3,424,255.83
3,405,878.12
3,383,775.33
3,383,833.65
3,384,143.70
3,384,197.58
3,384,371.89
3,384,618.28
3,384,766.31
3,384,825.21
3,386,012.08
3,386,402.18
3,388,229.41
3,391,502.12
3,389,387.51
3,390,839.20
3,390,818.40
3,390,809.39
3,390,795.49
3,390,730.41
3,390,713.00
3,390,655.59
3,390,610.44
3,390,546.72
3,390,506.72
3,390,483.45
3,390,463.73
3,390,442.07
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka dapat dismpulkan
beberapa hal. Penentuan indikator yang digunakan dalam analisis opportunity cost
proyek pemindahan jalan nasional untuk perluasan area pertambangan perusahaan
batubara dari tahun 2010-2021 adalah:
•

Aggregate Benefit Cost Ratio, merupakan perbandingan dari manfaat
agregat dan biaya agregat yang didapat oleh semua pihak yang terkait
dalam proyek, yaitu perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan.

•

Benefit Cost Ratio for External Parties, merupakan perbandingan dari
manfaat dan biaya yang didapat oleh pihak eksternal perusahaan yang
terkait dalam proyek, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.

•

Margin of Aggregate Benefit Cost, merupakan selisih dari manfaat
agregat dan biaya agregat yang didapat oleh semua pihak yang terkait
dalam proyek, yaitu perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan
lingkungan.

•

Margin of Benefit Cost, merupakan selisih dari manfaat dan biaya yang
didapat oleh pihak eksternal perusahaan yang terkait dalam proyek,
yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.

•

Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB), merupakan nilai
present value dari agregat manfaat bersih yang diterima oleh seluruh
pihak yang terkait dalam proyek, yaitu perusahaan, pemerintah,
masyarakat, dan lingkungan.

•

Present Value of Net Benefit (PVNB), merupakan nilai present value
dari manfaat bersih yang diterima oleh pihak-pihak eksternal
perusahaan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.
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Sesuai dengan hasil simulasi Monte Carlo didapat hasil perhitungan
indikator opportunity cost, yaitu:
•

Aggregate Benefit Cost Ratio dengan kisaran rata-rata distribusi setiap
tahunnya sebesar 1,164 – 1,612 dan kisaran persentase certainty rasio
bernilai ≥1 setiap tahunnya adalah 71,59% – 95,91%.

•

Benefit Cost Ratio for External Parties dengan kisaran rata-rata
distribusi setiap tahunnya sebesar 1.399,01 – 11.976,13 dan kisaran
persentase certainty rasio bernilai ≥1 setiap tahunnya adalah 99,90% –
100%.

•

Margin of Aggregate Benefit Cost dengan kisaran rata-rata distribusi
setiap tahunnya sebesar $29.638.560 – $527.677.380 dan kisaran
persentase certainty selisih bernilai ≥ 0 setiap tahunnya adalah 71,59%
– 95,91%.

•

Margin of Benefit Cost (Opportunity Cost) dengan kisaran rata-rata
distribusi setiap tahunnya sebesar $45.955.650 – $717.779.040 dan
kisaran persentase certainty selisih bernilai ≥ 0 setiap tahunnya adalah
99,90% – 100%.

•

PVANB dengan nilai rata-rata $1.787.926.660 dan tingkat certainty
bernilai ≥ 0 adalah 100%, serta PVNB dengan nilai rata-rata
$3.505.232.320 dan tingkat certainty bernilai ≥ 0 adalah 100%.

Secara khusus, indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kelayakan
proyek adalah opportunity cost bagi pihak eksternal (yaitu pemerintah,
masyarakat, dan lingkungan) yang dapat diukur dengan Margin of Benefit Cost
dengan kisaran rata-rata distribusi dari tahun 2010 hingga 2021
$45.955.650 – $717.779.040, serta nilai rata-rata distribusi

sebesar

PVNB sebesar

$3.505.232.320.
Secara keseluruhan, hasil simulasi untuk nilai-nilai indikator baik
indikator utama (Benefit Cost Ratio dan Margin of Benefit Cost), serta indikator
tambahan (Aggregate Benefit Cost Ratio dan Margin of Aggregate Benefit Cost)
menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan.
Dari hasil analisis sensitifitas yang melibatkan semua variabel input tak
tentu dalam model, yaitu harga jual batubara, discount rate, nilai tukar rupiah
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terhadap dolar, biaya bahan bakar per ton batubara, serta tingkat pertumbuhan
kendaraan bermotor tahunan, diketahui bahwa variabel input yang memberikan
kontribusi varians nilai Present Value of Aggregate Net Benefit (PVANB) yang
paling tinggi adalah variabel discount rate, dengan persentase kontribusi 63,2%.
Sedangkan untuk nilai Present Value of Net Benefit (PVNB), variabel input yang
memberikan kontribusi varians nilai PVNB paling tinggi adalah juga variabel
discount rate, dengan persentase kontribusi yang sangat tinggi yaitu 96,7%.

5.2 Saran
Dalam studi keekonomian ini, kemungkinan masih terdapat manfaat dan
kerugian lain yang sulit untuk dikuantifikasikan, terutama yang berkaitan dengan
aspek sosial dan aspek lingkungan yang berhubungan dengan proyek pemindahan
jalan nasional ini, seperti mengukur kemungkinan dampak ekonomi bagi
masyarakat di sekitar jalan yang baru dan mengkuantifikasi dampak tidak
langsung terhadap lingkungan yang mungkin terjadi seperti erosi tanah dan
berkurangnya kesuburan tanah. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan
penelitian-penelitian lebih lanjut secara khusus mengenai hal-hal tersebut di atas
guna mendukung penelitian opportunity cost yang telah dilakukan ini.
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