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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, proyeksi pertumbuhan 

penduduk dari tahun 2017-2020 untuk Kabupaten Sragen mengalami peningkatan 

7.730 jiwa, dari jumlah 885.106 jiwa pada tahun 2017 dan diperkirakan menjadi 

892.836 jiwa pada tahun 2020, dan untuk Kabupaten Karangnyar mengalami 

peningkatan sebesar 22.086 jiwa, dari jumlah awal 871.585 jiwa dan diperkirakan 

menjadi 893.671 jiwa pada tahun 2020. Nilai pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 

fertilitas, mortalitas dan imigrasi. Maka nilai pertumbuhan penduduk yang cukup 

besar ini menjadi peluang besar untuk dilakukannya sebuah investasi perumahan 

di kawasan tersebut..  

 Seiring meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan serta permintaan 

akan rumah hunian juga semakin meningkat. Kebutuhan dasar manusia terhadap 

papan, sandang dan pangan tak akan pernah berhenti untuk terus dapat dipenuhi, 

khusus untuk kebutuhan akan papan atau rumah, memang suatu kebutuhan dasar 

yang membutuhkan biaya besar. Bagi individu yang mempunyai cukup anggaran, 

bukanlah hal yang sulit untuk memenuhi kebutuhan ini, sehingga  bisa 

mewujudkan rumah impian mereka sendiri. Tapi bagi sebagian orang yang 

mempunyai anggaran yang terbatas, solusinya untuk tidak lagi menyewa rumah 

ataupun tinggal dengan orangtua atau mertua adalah dengan membeli rumah 

diperumahan.  

Desa Sidodadi, Kabupaten Sragen, suatu wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, lokasi yang sangat 

tepat untuk dilakukan investasi berupa pembangunan perumahan, karena wilayah 

tersebut dekat dengan pasar, suatu lokasi yang menjadi pusat ekonomi 

masyarakat, kondisi ini membuat nilai investasi dikawasan tersebut setiap tahun 

akan terus meningkat, secara tidak langsung kondisi ini akan menambah 

pertimbangan individu untuk memiliki lokasi hunian dikawasan tersebut, karena 

selain kebutuhan papan yang bisa dimiliki, kebutuhan primer lain berupa sandang 

dan pangan bisa dijangkau dengan mudah. Kecamatan Kebakkramat sendiri, 

adalah salah satu lokasi industri yang cukup besar, keadaan ini membuat wilayah 
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Kebakkramat menjadi suatu lokasi yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga 

sangat mungkin sekali pekerja dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah 

Kebakkramat memiliki hunian di wilalyah Sidodadi yang lokasinya berdekatan 

dengan tempat kerja. 

Melihat dari aspek-aspek yang telah ditinjau di atas maka Desa Sidodadi 

menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk dikembangkan dengan melakukan 

investasi berupa  perencanaan pembangunan perumahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah data kuisioner permintaan perumahan yang di sebar layak, yang 

diuji dengan menggunakan program Statistical Product and Service 

Solutions ( SPSS) ? 

2. Berapa besar minat permintaan akan rumah di Desa Sidodadi Kecamatan 

Masaran, Kabupaten Sragen ? 

3. Berapa besar total rencana investasi pembangunan perumahan di Desa 

Sidodadi Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen? 

4. Apakah layak rencana investasi pembangunan perumahan di lihat dari  Net 

Present Value (NPV), Payback Period (PP), Return On Investment (ROI), 

Internal Rate of Return (IRR), Break Even Point (BEP), Benefit Cost Ratio 

(BCR), Indeks profitabilitas (IP), di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, 

Kabupaten Sragen? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui  hasil uji kuesioner permintaan rumah yang telah di sebar, 

dilihat dari, Uji Kecakupan Data, Uji Validitas, Uji Reabilitas, dan Uji 

Korelasi mengunakan program Statistical Statistical Product and Service 

Solutions (SPSS). 
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2. Mengetahui minat serta jumlah rumah hunian yang diharapkan 

masyarakat, khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran Kabupaten 

Sragen. 

3. Mengetahui besarnya biaya investasi pada perencanaan investasi 

pembangunan perumahan di Desa Sidodadi Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen. 

4. Dapat menentukan kelayakan investasi pembangunan perumahan di lihat 

dari  Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), Return On 

Investment (ROI), Internal Rate of Return (IRR), Break Even Point (BEP), 

Benefit Cost Ratio (BCR), Indeks profitabilitas (IP), di Desa Sidodadi, 

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat dipergunakan dan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Pihak Internal 

a. Bagi penulis, tugas akhir ini dapat menambah ilmu dalam 

merencanakan investasi pembangunan perumahan di suatu wilayah, dan 

tugas akhir ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk mencapai 

drajat Sarjana S-1 Teknik Sipil. 

b. Bagi mahasiswa/akademis, dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan tentang cara serta pembuatan rumah serta model yang 

digunakan agar nyaman serta bisa memaksilmakan tata ruang yang 

tersedia. 

2. Pihak Eksternal 

a. Bagi masyarakat, dapat menjadi refrensi serta pengetahuan tentang 

rumah hunian yang baik dan nyaman. 

b. Bagi pelaku usaha/pengembang, bisa menjadi vahan refrensi untuk 

dilakukan pengembangan pada lokasi tersebut. 
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E.  Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan di dalam pembahasan, maka diberikan 

batasan-batasan secara teknis sebagai berikut: 

1. Objek penelitian berdasarkan data primer  yang diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner terhadap Pegawai Negri Sipil (PNS), TNI/POLRI, 

Pegawai Swasta, Wiraswasta dan masyarakat di lingkup wilayah 

Kecamatan Masaran dan Kecamatan Kebakkramat serta data sekunder dari 

BPS atau data dari sumber media kecamatan bersangkutan. 

2. Kelayakan lahan untuk pembangunan perumahan dilokasi Desa Sidodadi 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen terhadap Pegawai Negri Sipil 

(PNS), TNI/POLRI, Pegawai Swasta, Wiraswasta. Serta data sekunder 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen, atau kantor dinas 

Kabupaten Sragen dan sumber media yang bersangkutan. 

3. Penghasilan yang tertulis dalam kuisioner adalah merupakan penghasilan 

keluarga, antara suami dan istri. 

4. 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) dan Internal Rate Of Return ( IRR). 

5. Ijin mendirikan Bangunan (IMB), Instalasi kelistrikan, dan Instalasi Air 

mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Sragen. 

 

 

 

  


