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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan di era globalisasi menyebabkan pembangunan di berbagai 

bidang menjadi meningkat, khususnya di bidang pembangunan properti. Di 

Kabupaten Klaten kebutuhan akan rumah hunian terbilang tinggi, dengan 

kebutuhan tinggi tersebut perlu adanya penanganan khusus guna memenuhi 

kebutuhan rumah hunian yang layak, nyaman, dan dengan tata kelola ruang yang 

baik. Klaten bagian utara tepatnya di Desa Beku, Kecamatan Karanganom 

merupakan daerah yang memungkinkan untuk didirikannya komplek hunian 

karena adanya cukup lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan perumahan di 

Kabupaten Klaten. 

Rumah merupakan kebutuhan yang paling asasi bagi setiap individu 

manusia, dimana rumah adalah menjadi tempat berteduh, berlindung dan 

bermasyarakat. Kemampuan setiap masyarakat yang berbeda-beda terutama dari 

segi ekonomi, dimana hal ini memberikan peluang dan tantangan bagi 

pengembang (developer) dalam memenuhi kebutuhan rumah hunian bagi 

masyarakat luas. Selain itu, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang 

semakin meningkat akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan tempat tinggal 

atau berinvestasi di bidang properti. 

Bisnis dalam bidang properti merupakan usaha pengembang (developer) di 

dalam penanaman investasi. Dalam perencanaannya, proyek investasi 

memerlukan analisa yang harus benar-benar tepat mulai dari studi kelayakan, 

perencanaan gambar dan rencana anggaran, serta target pasar yang ingin dicapai 

agar investasi yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 

dilakukan studi kelayakan melalui pengamatan dan survei, maka didapatkan hasil 

bahwa di wilayah Desa Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten 

merupakan lokasi yang sesuai untuk didirikannya perumahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang dilakukan di Desa Beku, 

Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten dalam perencanaan investasi 

pembangunan perumahan, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar permintaan akan rumah di wilayah Desa Beku, Jl. Penggung-

Jatinom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten? 

2. Berapa besar total rencana dan lamanya investasi pembangunan perumahan di 

Desa Beku, Jl. Penggung-Jatinom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten 

Klaten? 

3. Apakah layak rencana investasi pembangunan perumahan di Desa Beku, Jl. 

Penggung-Jatinom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten ditinjau dari 

analisis manajemen ekonomi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besaran jumlah kebutuhan akan rumah hunian yang diharapkan 

masyarakat, khususnya di Daerah Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten 

Klaten. 

2. Mengetahui besarnya biaya dan lamanya investasi pada perencanaan investasi 

pembangunan perumahan di Desa Beku, Jl. Penggung-Jatinom, Kecamatan 

Karanganom, Kabupaten Klaten. 

3. Mengetahui layaknya rencana investasi pembangunan perumahan di Desa 

Beku, Jl. Penggung-Jatinom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten 

ditinjau dari analisis manajemen ekonomi.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya: 

1. Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan dan mampu menerapkan ilmu di 

dalam perencanaan investasi sebuah proyek, serta pemodelan desain 

bangunan. 

2. Bagi masyarakat, memberikan gambaran rumah hunian yang layak dan 

nyaman untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. 
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3. Bagi pelaku usaha/pengembang, dapat menambah referensi mengembangkan 

daerah tersebut menjadi sebuah komplek hunian yang layak dan nyaman. 

 

E. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan di dalam pembahasan, maka diberikan 

batasan-batasan secara teknis sebagai berikut: 

1. Studi analisa dilakukan di wilayah Kecamatan Karanganom, Kabupaten 

Klaten. 

2. Objek penelitian berdasarkan data primer  yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat di lingkup 

wilayah Kecamatan Karanganom serta data sekunder dari BPS atau data dari 

kantor kecamatan bersangkutan. 

3. Analisis manajemen keuangan didasarkan pada kriteria penilaian kelayakan 

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

Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Break Even Point 

(BEP), Indeks profitabilitas (IP), Benefit Cost Ratio (BCR). 

4. Karena banyaknya jumlah masyarakat di Kecamatan Karanganom, maka 

sampel kuesioner disebarkan kepada pegawai instansi pemerintah (PNS) dan 

masyarakat sekitar Kecamatan Karanganom. 

5. Penghasilan yang terdapat pada kuesioner merupakan penghasilan bersih, dan 

dikhususkan untuk pembayaran rumah.  


