
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini pembangunan mulai ditingkatkan untuk mengimbangi 

pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya meningkat, pembangunan saat ini di 

titik acukan ke perekonomian karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Seiring kesejahteraan rakyat meningkat maka secara tidak langsung masyarakat akan 

memiliki kebutuhan hidup yang bermacam-macam sehingga para produsen akan 

selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Di saat permintaan mulai 

meningkat, banyak produsen yang mulai muncul dan menjual produknya dengan  

kualitas yang unggul, di saat inilah persaingan dimulai untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang mulai meningkat dengan permintaan yang berkualitas, sehingga 

sebagai produsen harus bisa membaca kebutuhan masyarakat  dan harus pintar 

mengamati perekonomian masyarakat tersebut. 

 Rumah adalah suatu tempat tinggal yang di mana kita mendapatkan 

pendidikan pertama sebelum turun kemasyarakat. Rumah juga tempat untuk 

berlindung dari alam liar juga cuaca yang ekstrim. Di sisi lain rumah juga merupakan 

kebutuhan pokok setia orang.  Di saat rumah menjadi kebutuhan pokok setiap orang, 

banyak pengembang yang menjual produk rumah dengan tipe yang bermacam-

macam, mulai dari tipe kecil hingga paling besar, sesuai dengan permintaan pasar. 

Seorang pengembang juga harus pintar menjawab permintaan pasar ketika dilihat dari 

perekonomi masyarakat disuatu tempat dan bisa memberi solusi terbaik ketika 

masyarakat mempunyai masalah dengan perekonomiannya.  

Kabupaten Blora merupakan salah satu kota yang berada di sisi timur Jawa 

Tengah.  Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Jawa Timur.  Selain terkenal 

akan penghasil minyak bumi paling utama di Jawa Tengah, Blora juga sebagai 

perlintasan jalur transportsi darat antar kota dan antar provinsi.  Seiring pertambahan 
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waktu dan sebagai jalur perlintasan penghubung Kota Semarang dengan Kota 

Surabaya.  Blora mulai berkembang dan mulai meningkatkan pembangunan untuk 

kesejahteraan rakyatnya, Pertambahan penduduk dari daerah blora maupun dari 

urbanisasi menjadikan akan kebutuhan tempat tinggal baru di Kabupaten Blora.   

Melihat kebutuhan dan permintaan akan rumah di Kabupaten Blora.  Bila di 

tinjau dari statusnya, tidak semua yang berkeluarga dan tidak semua yang bekerja 

sebagai pegawai negri sipil (PNS) menginginkan akan adanya hunian baru.  Adapun 

masalah di segi perekonomian masyarakat, sehingga kita memberi solusi dengan 

memberi pilihan dengan tipe rumah yang sesuai dengan perekonomian masyarakat 

dan memberikan suatu alternatif dengan cara angsuran dalam waktu yang sudah 

ditentu. Hal ini menjadikan munculnya sebuah peluang investasi yang menjanjikan 

berupa investasi pembangunan perumahan “SAVANA RESIDENCE” di Desa 

Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan dan survey di Desa Sukorejo, Kecamatan 

Tunjungan, Kabupaten Blora, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Berapa tingkat kelayakan data hasil kuesioner terhadap pasar menggunakan 

program SPSS? 

2. Berapa besar permintaan akan rumah di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora 

ditinjau dari ekonomi ? 

3. Berapa besar total rencana investasi pembangunan perumahan”SAVANA 

RESIDENCE” di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ? 

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

Tunjungan, Kabupaten Blora  ditinjau dari aspek : Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), Indeks Profitabilitas 
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(IP), Payback Periode (PP), Return On Investment (ROI), Break Even Point 

(BEP) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasaarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui hasil tingkat kelayakan data hasil kuesioner terhadap pasar 

menggunakan program SPSS. 

2. Mengetahui besar permintaan akan rumah di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora 

ditinjau dari ekonomi. 

3. Mengetahui total rencana investasi pembangunan perumahan”SAVANA 

RESIDENCE” di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. 

4. Mengetahui layak atau tidak perencanaan investasi perumahan di Desa Sukorejo, 

Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora  ditinjau dari aspek : Net Present Value 

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

Profitabilitas (IP), Payback Periode (PP), Return On Investment (ROI), Break 

Even Point (BEP).   

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

A. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan wawasan bagi 

mahasiswa dalam hal perencanaan investasi perumahan.  

B. Memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat untuk memilih hunian 

yang layak dan nyaman untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. 

C. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembang 

& investor dalam meningkatkan mutu dan kualiatas perumahan terutama di 

wilayah Kab. Blora.    
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E. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan di dalam pembahasan, maka diberikan batasan-

batasan secara teknis sebagai berikut: 

1. Studi kelayakan lahan di Desa Sukorejo , Kecamatan Tunjungan, Kabupaten 

Blora untuk pembangunan perumahan mengacu pada Badan Pertanahan Nasional 

dan Tata Kota Kabupaten Blora. 

2. Objek penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner di Kabupaten Blora terhadap Pengusaha (Wiraswasta), Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), TNI/POLRI , Masyarakat serta data sekunder dari Badan Pusat Statik 

di Kabupaten Blora atau data dari kantor Kecamatan Tunjungan. 

3. Penghasilan yang tertulis di kuesioner merupakan pengasilan netto (bersih) 

khusus untuk pembayaran angsuran rumah.  

4. Analisis manajemen keuangan didasarkan pada kriteria penilaian kelayakan 

investasi yang meliputi: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

Benefit Cost Ratio (BCR), Indeks Profitabilitas (IP), Payback Periode (PP), 

Return On Investment (ROI), Break Even Point (BEP). 

5. Harga Satuan Pekerja(HSP) bidang cipta karya tahun 2016 dan menggunakan 

data Harga Pasar Setempat(HPS) Kabupaten Blora. 

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

pada peraturan daerah di Kabupaten Blora. 

 

 

 


