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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Rumah 

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Konsep rumah ramah lingkungan sudah 

sepatutnya memenuhi dasar layak huni dengan memenuhi persyaratan 

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 

penghuninya.  (Gandhi Bagus Pambudi, Krisna Dwi Handayani, 2014. “Analisis 

Kesesuaian Desain Rumah Terhadap Konsep Greenship Home Pada Perumahan 

Menengah Ke Atas Di Kota Gresik”).  

 

Dalam pembangunan rumah, perhatian diberikan bagi setiap item yang 

mempengaruhi biaya dimensi yang terdapat di dalam modul ukuran standar bahan 

bangunan untuk menghindari pemborosan. Selain itu, mendesain ulang juga 

digunakan untuk mengurangi biaya. Isu keterjangkauan jangka panjang juga telah 

ditangani, dengan hasil lebih dari 50 persen rumah mendapatkan peringkat energi 

bintang enam dan semua rumah dilengkapi dengan sistem air panas bertenaga 

surya. (Elena Sliogeris, Louise Crabtree, Peter Phibbs and Kate Johnston, 2008. 

“Housing Affordability Literature Review and Affordable Housing Program 

Audit” Urban Research Centre University of Western Sydney”). 

 

B. Permintaan Rumah 

Permasalahan perumahan di Kota Semarang setelah terjadi krisis ekonomi 

adalah realisasi penyediaan perumahan di Kota Semarang mengalami penurunan 

ratarata sebesar 19,28 persen. Di sisi lain jumlah penduduk semakin meningkat, 

yang berimplikai pada semakin besarnya permintaan akan perumahan. Dengan 

kata lain, pemenuhan kebutuhan perumahan pada tahun 2004 yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun pengembang swasta belum mampu 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Dari sisi warga Kota Semarang selaku 

konsumen, ketidak seimbangan ini menimbulkan masalah. Terkait dengan hal itu, 
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penelitian ini merumuskan masalah pada analisis faktorfaktor yang mempengaruhi 

permintaan rumah sederhana tipe 36 di Kota Semarang. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan rumah sederhana (demand 

side factor) adalah: harga rumah, pendapatan konsumen, harga sewa rumah, suku 

bunga angsuran rumah dan jarak lokasi terhadap central business district. (Mulyo 

Budi S, 2009. “Analisis Permintaan Rumah Sederhana di Kota Semarang” Jurnal 

Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2009, Hal. 126 – 139) 

 

C. Studi Kelayakan 

Studi kelayakan didefinisikan sebagai sebagai ulasan tepat dan sebagai alat 

pemeriksaan untuk menentukan kelayakan alternatif investasi yang berbeda. 

Secara umum, tidak ada prosedur standar untuk melaksanakan studi kelayakan, 

terutama untuk proyek-proyek publik, di negara-negara Arab. Selain sumber daya 

dan modal yang terbatas, negara-negara ini juga ditandai dengan 

ketidaktepatannya dan kurangnya informasi perbedaan sosial, ekonomi dan 

lingkungan. Makalah ini menyajikan gambaran prosedur studi kelayakan yang 

digunakan di sektor publik di negara-negara Arab yang berbeda bersama dengan 

keuntungan, kelemahan, dan ketidakkonsistenan barang. Contoh sebuah studi dari 

proyek publik jalan raya 91, Mesir, dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik dari sektor publik Mesir sebagai studi sampel dari 

negara-negara Arab. Studi ini menyimpulkan adanya inkonsistensi dalam prosedur 

studi kelayakan yang digunakan. Penelitian ini menekankan kebutuhan untuk 

mengembangkan -mengingat prosedur yang digunakan berbeda- standar prosedur 

studi kelayakan dengan menghilangkan inkonsistensi. (Azza Abou-Zeid, Ashraf 

Bushraa and Maged Ezzat, 2007. “Overview of Feasibility Study Procedures for 

Public Construction Projects in Arab Countries“ JKAU: Eng. Sci.Vol. 18 No. 1, 

pp: 19 – 34). 

 

D. Break Even Point ( BEP ) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan BEP dalam 

perencanaan, pengendalian, dan dalam proses pengambilan keputusan, di 

perusahaan industri Yordania. Penelitian ini menjelaskan pada realitas penggunaan 
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BEP dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di perusahaan 

industri di Yordania. Sampel studi penelitian dari penelitian ini diambil dari 54 

karyawan di departemen akuntansi di perusahaan industri Yordania. Studi ini 

menemukan bahwa, sebagian besar perusahaan industri Yordania menggunakan 

BEP dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, dan ada 

hubungan statistik yang signifikan antara penggunaan BEP dan keberhasilan 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam studi perusahaan. 

Perusahaan industri Yordania telah merekomendasikan bahwa, perusahaan harus 

menggunakan BEP sebagai alat utama dalam pengambilan keputusan dan 

pengawasan perencanaan karena dampaknya, keefisiensinya dan keakurasiannya 

dalam perasionalan dan pengontrolan keputusan. (Nabil Alnasser, Osama Samih 

Shaban, Ziad Al-Zubi, 2014. “The Effect of Using Break-Even-Point in Planning, 

Controlling, and Decision Making in the Industrial Jordanian Companies” 

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences May 

2014, Vol. 4, No. 5). 

 

E. Analisis Harga Satuan 

Dalam sebuah proyek konstruksi terdapat berbagai tahapan yang berkaitan 

dengan manajemen konstruksi. Dalam tahapan manajemen konstruksi tersebut, 

terdapat berbagai permasalahan mengenai pengelolaan anggaran biaya 

pelaksanaan pekerjaan sehingga perlu direncanakan suatu rancangan atau estimasi 

anggaran biaya pelaksanaan pekerjaan. Semua kegiatan pekerjaan konstruksi baik 

bangunan gedung, jalan, jembatan dan bangunan air pasti berhubungan dengan 

biaya. Analisa biaya konstruksi sering kita sebut dengan analisa harga satuan 

pekerjaan. (Ariful Bachtiyar, Zulkifli Lubis, 2013. Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan Pada Gedung Perpustakaan Universitas Islam Lamongan Dengan 

Metode SNI” Jurnal Teknika Vol. 5 No.1 Maret 2013).  

 

F. Investasi 

Investasi mengacu pada pengerjaan perubahan dana menjadi aset dengan 

tujuan mencapai penghasilan tambahan atau pertumbuhan nilai dalam periode 

waktu tertentu. Saat ini, Investor memiliki berbagai macam investasi yang 



8 
 

 

menarik dengan fitur yang berbeda yang cocok dengan kebutuhan mereka, tidak 

hanya di India bahkan di pasar global juga. Namun, secara umum seni investasi 

digunakan untuk melihat pengembalian yang dimaksimalkan dengan risiko 

minimal yang terdapat dalam semua investasi. (Abdul Majeeb Pasha Shaik, T.N. 

Murty,R.Vamsee Krishna, V.Hemantha Gopi Kiran, 2012. “Investment Objectives 

Of The Retail Equity Investors In India” International Journal of Social Science & 

Interdisciplinary Research Vol.1 Issue 7, July 2012, ISSN 2277 3630). 

 


