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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Peningkatan jumlah penduduk ini juga akan meningkatkan kebutuhan akan tempat 

tinggal berupa unit-unit hunian baru. 

Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk memberi arah pada pertumbuhan wilayah, 

memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi. 

Seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi global dan kebutuhan pasar, 

kebutuhan akan kepemilikan perumahan bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan 

dasar manusia akan tempat tinggal yang nyaman dan aman, melainkan juga sebagai 

suatu alternatif investasi di bidang property yang cukup banyak diminati masyarakat. 

Terkait dengan aspek investasi, rumah dipandang sebagai  produk komuditas yang 

dapat diperjual-belikan. Apalagi dengan keuntungan berupa capital gain yang cukup 

menarik, yang merupakan selisih positf antara harga beli dengan harga jual ketika 

rumah tersebut dijual di masa mendatang. Dengan berkembangnya tujuan dari 

kepemilikan perumahan tersebuat akan berdampak pada semakin banyaknya 

permintaan masyarakat terhadap perumahan.  

Menurut data BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2014, salah satu daerah yang 

mengalami peningkatan permintaan perumahan adalah Kecamatan Ngemplak. 

Kecamatan Ngemplak merupakan Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang memiliki 

jumlah rumah penduduk terbanyak. Dari data BPS  dapat dilihat bahwa jumlah rumah 

jenis permanen di Kecamatan Ngemplak mencapai angka 17393 rumah, rumah semi 

permanen 1475 rumah, rumah kayu/ papan 763 rumah, rumah bambu/sirap 2512 

rumah. 
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Melihat dari data BPS maka sudah sewajarnya jika dilakukan pembangunan 

perumahan di Kecamatan Ngemplak. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan 

tersebut maka di lakukanlah investasi pembangunan perumahan “Heavynne 

Residence” ditinjau dari ekonomi dan kebutuhan pasar (lokasi di Desa Gagaksipat, 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dirumuskan permasalah sebagai berikut: 

1. Berapa hasil uji validitas, reabilitas, dan korelasi kuesioner terhadap pasar di 

Kecamatan Ngemplak menggunakan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution)? 

2. Berapa minat akan rumah di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 

Boyolali ? 

3. Berapa total rencana investasi pembangunan perumahan di Desa Gagaksipat, 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali  ? 

4. Apakah layak perencanaan investasi perumahan di Desa Gagaksipat, Kecamatan 

Ngemplak, Kabupaten Boyolali ditinjau dari analisa ekonomi (IRR, NPV, BCR, 

IP, ROI, BEP, PP)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Mengetahui hasil uji validitas, reabilitas, dan korelasi menggunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution). 

2. Mengetahui jumlah minat akan rumah hunian yang diharapkan masyarakat, di 

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.  

3. Mengetahui total analisa investasi pada perencanaan investasi pembangunan 

perumahan ”Heavynne Residance” di Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali. 
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4. Mengetahui layak atau tidaknya investasi perumahan Heavynne Residance” di 

Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ditinjau dari 

kebutuhan ekonomi (IRR, NPV, BCR, IP, ROI, BEP, PP). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat berguna dan memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya : 

1. Bagi Mahasiwa, dapat menambah pengetahuan tentang investasi dalam 

pembangunan perumahan dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian serupa.  

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran tentang memilih hunian yang 

layak dan nyaman . 

3. Bagi pengembang dan investor, dapat menjadi bahan masukan untuk 

mengembangkan daerah tersebut menjadi daerah hunian. 

 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan di dalam 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Studi kelayakan lahan untuk pembangunan perumahan di lokasi Desa Gagaksipat, 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali mengacu pada pemetaan Dinas BPN 

Boyolali. 

2. Penelitian berdasarkan data primer  yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 

terhadap Pengusaha (Wiraswasta), Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/ POLRI dan  

Pegawai Swata serta data sekunder dari BPS atau data dari kantor kecamatan 

Ngemplak. 

3. Analisis manajemen ekonomi didasarkan pada kriteria penilaian kelayakan 

investasi yang meliputi: Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV),  
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Benefit Cost Ratio (BCR), Indeks Profitabilitas (IP), Return On Investment (ROI), 

Break Even Point (BEP), Payback Periode (PP). 

4. Karena banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali, maka sampel 

kuesioner disebarkan kepada Pengusaha (Wiraswasta), Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), TNI/ POLRI dan  Pegawai Swata di Kecamatan Ngemplak. 

5. Analisa harga satuan (AHS) Kabupaten Boyolali 2017. 

6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Instalasi Kelistrikan, dan Instalasi Air mangacu 

pada peraturan daerah di Kabupaten Boyolali.  


