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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan primer masyarakat dari waktu ke waktu semakin mengalami 

peningkatan. Salah satu kebutuhan primer tersebut adalah papan atau rumah. 

Kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda menuntut pemerintah 

untuk menyediakan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Perbedaan tingat 

perekonomian dalam masyarakat ini memunculkan adanya keinginan dan 

selera masyarakat akan perumahan. Hal ini dapat membuka peluang 

pembangunan pada sektor bisnis perumahan yang akan dilakukan oleh 

pengembang. 

Dewasa ini, bisnis investasi sudah menjamur di beberapa kota di 

Indonesia, salah satunya adalah Solo. Salah satu investasi yang marak saat ini 

adalah bisnis investasi perumahan. Investasi perumahan banyak dilirik oleh 

beberapa kalangan masyarakat, dikarenakan nilai investasinya yang selalu 

meningkat. Karena hal tersebut, banyak membuat masyarakat yang ingin 

menginvestasikan uang mereka pada bisnis perumahan. Hal ini membuat para 

developer mulai mengembangkan bisnisnya. 

Perkembangan perumahan di Solo sangat pesat, khususnya di daerah 

Desa Gedongan, Colomadu, Karanganyar. Lokasi ini sangat cepat dalam 

perkembangan proyek perumahan karena lokasinya yang dekat dengan pusat 

kota Solo. Dalam merencanakan proyek investasi perumahan, umumnya 

memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam 

jangka waktu yang cukup panjang, karena itu perlu dilakukan studi kelayakan 

agar jangan sampai investasi yang dilakukan tidak menguntungkan. Sebelum 

dilaksanakannya proyek tersebut perlu dilakukan sebuah analisa kelayakan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan dan analisa investasi untuk memperoleh 

keuntungan, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan investasi tersebut.
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Setelah dilakukan survei dan pengamatan, maka didapatkan hasil bahwa 

dibutuhkan perumahan di wilayah Desa Gedongan, Colomadu, Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan survei dan pengamatan yang dilakukan di Desa Gedongan, 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, maka dibutuhkan perumahan 

di wilayah tersebut. Sehingga akan menimbulkan beberapa masalah dalam 

perencanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka perumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Berapa besar permintaan akan rumah di Desa Gedongan, Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karanganyar ? 

2. Berapa besar total rencana investasi pembangunan perumahan di Desa 

Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ? 

3. Apakah layak rencana investasi pembangunan perumahan di Desa 

Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ditinjau dari 

analisis ekonomi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tugas akhir ini 

adalah : 

1. Mengetahui besarnya permintaan akan rumah di Desa Gedongan, 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui besarnya total rencana investasi pembangunan perumahan di 

Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

3. Mengetahui layak atau tidaknya rencana investasi pembangunan 

perumahan di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar ditinjau dari analisis ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan tugas 

akhir ini adalah : 
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1. Bagi mahasiswa, tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat tentang 

pengetahuan dan wawasan dalam hal perencanaan investasi dan dapat 

menganalisis rencana investasi tersebut, yang dapat memberikan 

keberanian mahasiswa dalam melakukan suatu proyek investasi. 

2. Bagi masyarakat, tugas akhir ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah. 

3. Bagi developer/investor, tugas akhir ini diharapkan memberikan masukan 

dan informasi kepada developer/investor dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dan untuk memudahkan dalam 

penulisan tugas akhir ini, maka perlu diberikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah di Desa Gedongan, Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

2. Objek penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

masyarakat sekitar kecamatan Colomadu. Serta data sekunder dari DPU 

Karanganyar. 

3. Analisis ekonomi didasarkan pada kriteria penelitian kelayakan investasi 

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

Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Indeks Profitabilitas 

(IP), Benefit Cost Ratio (BCR), Break Even Point (BEP). 

4. Suku bunga yang digunakan dalam analisis ekonomi sebesar 10%. 

5. Karena banyaknya jumlah masyarakat di Kecamatan Colomadu, maka 

sampel kuesioner akan disebarkan kepada instansi pemerintah (PNS) dan 

masyarakat sekitar Kecamatan Colomadu. 

 

 

 


