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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia negara yang saat ini mulai berkembang dalam bisnis 

pembangunan perumahan. Perumahan saat ini menarik perhatian konsumen 

yang dianggap lebih praktis dan modern dalam membeli rumah. Perumahan 

dijadikan sebagai bisnis properti yang mempunyai keuntungan yang lebih 

maksimal. Bisnis properti memberikan peran pihak yang memberikan modal 

dalam bentuk tanah atau bangunan, keuntungannya yang berupa proteksi daya 

beli terhadap peningkatan nilai keuangan dan nilai tambah pengembangannya 

seperti bangunan yang bersifat komersil maupun perumahan. Properti salah 

satu kegiatan investasi yang baik dikarenakan memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan bisnis lainnya. Seiring berjalannya waktu harga tanah akan 

semakin mahal dikarenakan lahan yang semakin sempit dan jumlah penduduk 

yang semakin tinggi. Perumahan dikota besar akan semakin padat dan banyak 

orang yang lebih berminat tinggal diperkotaan dikarenakan banyaknya 

lapangan pekerjaan di kota. Hal ini sebagai dasar developer untuk 

meningkatkan dan mengembangkan bisnis properti. 

Bisnis properti memberikan peluang yang lebih besar di kota 

Karanganyar dan sekitarnya sehingga para developer tertarik dalam 

pengembangan bisnis properti ini dikarenakan letaknya yang strategis dan 

diantara kota-kota besar seperti Solo, Sukoharjo dan Boyolali. Bisnis properti 

ini mendapat perhatian dari developer yang mengembangkan bisnis 

perumahan adalah Bapak Santo dalam proyek pembangunan Shapira Town 

House yang berlokasi di desa Paulan, kecamatan Colomadu, kabupaten 

Karanganyar. 

Dalam pembangunan perumahan perlu adanya pertimbangan konsumen 

dalam memilih perumahan. Tujuannya untuk mengetahui referensi 

(pertimbangan memilih) masyarakat dalam membeli rumah, yang mencakup 

aspek geografis, demografis dan psikografis, serta rumah di lingkungan 
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seperti apa yang menjadi idaman masyarakat. Selera masyarakat dalam 

memilih rumah tampaknya semakin bervariasi. Pertimbangannya tidak lagi 

sekedar faktor harga dan lokasi melainkan juga beberapa hal baru seperti 

lingkungan alam yang bagus, jarak tempuh ke dan dari tempat bekerja, sarana 

transportasi, belanja dan pendidikan. 

Proyek pembangunan perumahan Shapira Town House ini memerlukan 

modal yang besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan 

perencanaan pembangunan yang tepat dan perencanaan anggaran biaya yang 

lebih baik dan akurat. 

Saat ini, orang membeli rumah dapat merupakan suatu prestise, 

pencapaian prestasi hidup, investasi, bahkan telah menjadi sarana untuk 

membangun keluarga yang diidam-idamkan. Karena itu banyak faktor yang 

mempengaruhi konsumen perumahan dalam memutuskan untuk membeli dan 

tinggal di suatu perumahan. Cara yang digunakan perusahaan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen dan untuk mengenali kebutuhan serta 

keinginan konsumen dengan melakukan kegiatan analisis pengukuran 

terhadap tingkat kepuasan akan produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan 

adanya analisis pengukuran ini, perusahaan memperoleh informasi yang 

ilmiah mengenai kondisi sebenarnya dari konsumennya,seperti kepuasan 

terhadap harga rumah, kondisi fisik rumah, pelayanaan fasilitas sarana 

prasarana perumahan, persoalan lingkungan, kondisi kehidupan sosial yang 

diinginkan konsumen, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepuasaan 

konsumen akan produk perusahaan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, dalam penelitian ini ingin melakukan 

Evaluasi Kelayakan Investasi pada Proyek Perumahan Shapira Town House. 

Penelitian ini mencakup perencanaan anggaran pembiayaan perumahan 

Shapira Town House, kelayakan dari segi ekonomi finansial dan tingkat 

kepuasan konsumen perumahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terarah, maka 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa besar anggaran biaya pada proyek pembangunan perumahan 

Shapira Town House? 

2. Apakah proyek pembangunan perumahan Shapira Town House ini 

memenuhi syarat kelayakan bila ditinjau dari segi ekonomi dan finansial? 

3. Bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen perumahan Shapira Town 

House? 

 

C. Batasan masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan pada lingkup proyek pembangunan perumahan 

Shapira Town House yang berlokasi di Desa Paulan, Kecamatan 

Colomadu, Kabupaten Karangannyar. 

2. Data primerdiperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. 

3. Data sekunder diperoleh dari referensi buku, majalah, skripsi, tesis, dan 

internet. 

4. Analisa mencakup analisis ekonomi dan finansial. 

5. Tingkat kepuasan konsumen terhadap perumahan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan 

yang telah dirumuskan diatas yaitu : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar anggaran biaya pada proyek 

pembangunan perumahan Shapira Town House. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek pembangunan perumahan 

Shapira Town House ini layak jika ditinjau dari segi ekonomi dan 

finansial. 

3. Bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen perumahan Shapira Town 

House. 



4 
 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi mahasiswa  

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perencanaan 

pembangunan perumahan dan perencanaan anggaran biaya pada proyek 

perumahan. 

2. Bagi pihak developer 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan kajian 

developer dalam proses investasi pembangunan perumahan Shapira Town 

House. 

 


