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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan perumahan beserta sarana dan prasarananya perlu 

mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan 

dasar (basic needs). Adanya keterbatasan lahan dan kebutuhan lahan yang semakin 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi 

yang menyertainya, berdampak pada semakin beragamnya fungsi di kawasan 

perkotaan. Persaingan terjadi untuk mendapatkan pemanfaatan lahan yang paling 

menguntungkan sehingga dapat mendorong kecenderungan terjadinya perubahan 

pemanfatan lahan perkotaan dan memicu persaingan investasi dibidang properti. 

Hal ini dapat membuka peluang pembangunan pada sektor bisnis properti yang 

akan dilakukan oleh pengembang. 

Proyek investasi umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan 

mempengaruhi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena itu 

perlu dilakukan studi kelayakan yang mendetail agar proyek tersebut 

menguntungkan dan layak untuk investasi. Sebelum proyek dijalankan, perlu 

dilakukan suatu analisa kelayakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan 

investasi untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat diketahui tingkat 

kelayakan dari investasi tersebut. 

Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang 

dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga 

wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama 

di wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Boyolali adalah kabupaten 

yang sedang berkembang dengan luas 101.510,1955 Ha dan total penduduk 

967.215 pada tahun 2014 yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, karena 

infrastruktur kota yang terus berkembang. Sehingga muncul proyek-proyek 

property seperti halnya perumahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap 

tempat tinggal. Setelah dilakukan survei dan pengamatan, maka didapatkan hasil 

yang dapat disimpulkan bahwa di wilayah Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali.
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Kabupaten Boyolali dibutuhkan perumahan. 

B. Rumusan masalah 

Dalam pelaksanaan investasi proyek perumahan, banyak faktor yang 

mempengaruhi keuntungan investasi di masa sekarang dan yang akan datang. 

Berdasarkan dari latar belakang diatas pada paragraf 4 akan menimbulkan 

permasalahan penting yang akan menjadi rumusan masalah, antara lain : 

1. Berapa besar permintaan akan rumah di wilayah Desa Pulisen, Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah? 

2. Berapa total perencanaan investasi pembangunan perumahan di wilayah Desa 

Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah? 

3. Apakah layak analisa perencanaan investasi pembangunan perumahan di 

wilayah Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa 

Tengah ditinjau dari manajemen ekonomi? 

C.  Tujuan penelitian 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui kebutuhan rumah yang diharapkan masyarakat, khususnya di Desa 

Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah. 

2. Mengetahui besarnya biaya dan lamanya investasi yang dibutuhkan. 

3. Mengetahui kelayakan pembangunan perumahan di Desa Pulisen, Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah ditinjau dari manajemen 

ekonomi. 

D. Manfaat penelitian 

Beberapa manfaat yang berhubungan dengan dilakukannya penulisan ini 

antara lain adalah : 

1. Bagi mahasiswa, tugas akhir ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan 

wawasan investasi dalam pengembangan usaha konstruksi khususnya 

perumahan, serta matang dalam membuat perencanaan investasi. 

2. Bagi masyarakat, tugas akhir ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta pemahaman tentang perumahan dan investasi   
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3. Bagi Investor, tugas akhir ini dapat memberikan informasi tambahan bagi 

perencanaan investasi pembangunan perumahan, serta pertimbangan dalam 

pemengambilan keputusan akan investasi dibidang perumahan. 

4. Bagi Pemerintah, tugas akhir ini diharapkan dapat membantu mengatasi 

masalah akan kebutuhan rumah tinggal dan perencanaan wilayah kota yang 

baik untuk masyarakat, khususnya di Kecamatan Boyolali serta di wilayah 

Kabupaten Boyolali secara umumnya. 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka diperlukan adanya batasan 

masalah sebagai berikut ini : 

1. Penelitian hanya membahas mengenai aspek-aspek kebutuhan akan rumah di 

Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali – Jawa tengah ditinjau 

dari aspek manajemen ekonomi. 

2. Data masyarakat yang membutuhkan rumah serta tipe rumahnya, bersumber 

pada data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan data 

sekunder dari BPS atau data dari kantor kecamatan yang bersangkutan. 

3. Analisa manajemen ekonomi didasarkan pada kriteria penilaian kelayakan 

investasi yang meliputi: Payback Period (PP), Return On Invesment (ROI), Net 

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), 

Break Even Point (BEP), Indeks Profitabilitas (IP). 

4. Karena begitu banyaknya jumlah masyarakat di Kecamatan Boyolali Kota, 

maka sampel kuesioner disebarkan kepada instansi pemerintah (PNS) dan 

masyarakat sekitar Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. 

5. Bunga yang dipakai adalah bunga korporasi dari Bank BCA, yaitu 10% per 

tahun 


