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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat 

dan semakin meningkatnya taraf hidup, mengakibatkan kebutuhan rumah tinggal 

semakin tinggi karena rumah menjadi sebuah tuntutan yang sangat penting. 

Lokasi perumahan yang sempurna dan strategis juga menjadi salah satu 

pertimbangan untuk memilih suatu tempat tinggal, salah satunya di wilayah 

Kabupaten Karanganyar. 

Perkembangan properti yang meningkat di Karanganyar khususnya rumah 

tinggal mengakibatkan permintaan akan tanah mengalami peningkatan, padahal 

persediaan tanah semakin menipis sehingga harga tanah di Karanganyar menjadi 

semakin tinggi. Hal inilah yang membuat para pengembang properti mulai beralih 

ke lahan yang terletak di pinggiran kota Karanganyar agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan perumahan.  

CV. ROMANSA selaku developer, membangun perumahan ROMANSA 

REGENCY yang letaknya di Kabupaten Karanganyar. Di sini developer berharap 

dengan mengembangkan perumahan di pinggiran wilayah Karanganyar yang 

sekaligus terletak tidak jauh dari kota Surakarta ini dapat menarik minat pembeli. 

Pada proyek investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan 

mempengaruhi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang, oleh karena 

itu diperlukan studi kelayakan investasi dengan berhati-hati untuk menghindari 

kerugian investasi dalam suatu proyek. Sebelum dilaksanakan, proyek tersebut 

perlu dianalisa kelayakannya untuk mengetahui tingkat kelayakan dan analisa 

investasi untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat diketahui tingkat 

kelayakan dari investasi tersebut. 

Studi yang digunakan pada analisa kelayakan suatu proyek salah satunya 

adalah dari segi ekonomi dan finansial. Analisa ekonomi dan finansial di 

perumahan Romansa Regency yang berlokasi di Malangrejo, Plesungan, 

Gondangrejo, Karanganyar dimaksudkan untuk memilih dan menyaring macam 
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proyek atau investasi yang memiliki potensi keberhasilan nilai kajian ekonomi 

dan finansial. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil beberapa 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berapa besar biaya pada pembangunan perumahan Romansa Regency di 

Malangrejo, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar? 

2. Bagaimana kelayakan pembangunan perumahan Romansa Regency dari nilai 

NPV, IRR, BCR, ROI, IP dan BEP? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini berjutuan untuk : 

1. Untuk mengetahui besarnya biaya pembangunan perumahan Romansa 

Regency di Malangrejo, Plesungan, Gondangrejo, Karangannyar. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pembangunan perumahan Romansa Regency dari 

nilai NPV, IRR, BCR, ROI, IP dan BEP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh CV. Romansa selaku pihak pengembang 

sebagai suatu acuan untuk mengevaluasi pembangunan perumahan Romansa 

Regency. 

2. Bagi pembaca diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan 

dalam melakukan studi kelayakan untuk proyek-proyek perumahan investasi, 

dan sebagai studi referensi tentang masa depan analisis investasi.



3 

 

 

E. Batasan Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang di bahas pada Tugas Akhir ini di batasi 

pada : 

1. Lokasi obyek penelitian terletak di Malangrejo, Plesungan, Gondangrejo, 

Karanganyar. 

2. Data diperoleh dari pengembang CV. Romansa 

3. Analisis kelayakan ditinjau dari segi finansial. 

4. Satuan upah tenaga kerja tahun 2015 dari DPU Karanganyar. 

5. Penghitungan RAB berdasarkan SNI. 

6. Biaya non teknis diabaikan/ tidak diperhitungkan. 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini akan membahas tentang kelayakan investasi perumahan 

yang di tinjau dari segi ekonomi dan finansial berdasarkan hasil laba sebelum 

pajak dan setelah pajak. Berikut penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya : 



 

Tabel I.1. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

No. Peneliti Judul Tujuan Obyek Penelitian Metode Analisa 

1. Apri Indra M. 

(2013 ) 

Analisa Investasi dan 

Studi Kelayakan 

Proyek Pembangunan 

Perumahan Griya Asri 

di Karanganyar. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

- Mengetahui layak tidaknya berinvestasi di 

bidang konstruksi (bangunan perumahan) 

 
- Mengetahui pengaruh aspek pasar, dalam 

menentukan analisa hasil investasi 
 

- Proyek 

Perumahan 

- Analisa dari aspek finansial 

- Analisa dari aspek pasar 

2. Rahadian A. 

(2013 ) 

Analisa Kelayakan 

Investasi 

Pembangunan Ruko di 

Kota Surakarta. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

- Mengetahui layak tidaknya berinvestasi di 

bidang konstruksi (bangunan ruko) 

 

-  

- Proyek Ruko - Analisa dari aspek finansial 

- Analisa dari aspek pasar 

3. Penelitian ini 

(2015 ) 

Analis Kelayakan 

Pembangunan 

Perumahan Romansa 

Regency Di 

Karanganyar Ditinjau 

Dari Segi Ekonomi 

Dan Finansial 

- Untuk mengetahui kelayakan 

pembangunan perumahan dari nilai 

NPV, IRR, BCR, ROI, IP dan BEP 

- Mengetahui besar RAB 

- Proyek 

Perumahan 

- Analisa dari aspek finansial 

- Analisa investasi before tax 

dan after tax 
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