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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa jumlah penduduk

kabupaten sukoharjo berjumlah 875.917 Jiwa dengan 256.806 kepala keluarga dan

jumlah pekerja kepegawaian negri sipil (PNS) pada akhir tahun 2016 tercatat

sebanyak 9.545 orang.

Gambar I.1. Data Sensus Badan Pusat Statistik (BPS).

Banyaknya jumlah populasi penduduk selain di akibatkan oleh penduduk

asli kabupaten sukoharjo juga diakibatkan dari arus Urbanisasi (perpindahan dari

desa menuju daerah perkotaan) hal ini menyebabkan naiknya jumlah penduduk

perkotaan sehingga terjadi masalah penyempitan lahan pemukiman diperkotaan,

maka banyak dari masyarakat (PNS, TNI/PORLI, BUMN, dan Wiraswasta) yang

pindah dan lebih memilih tinggal di daerah berkembang, selain kondisi lahan

pemukiman di daerah berkembang yang luas dan memiliki akses yang dekat

dengan perkotaan, juga daerah ini masih memiliki harga jual tanah yang rendah.

Definisi dari daerah berkembang adalah perubahan yang terjadi di daerah

tersebut pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota. Dari tidak ada

menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dan dari kecil menjadi besar, dari

ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas.

Agustinus Setiyono (kepala dinas penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu), mengungkapkan bahwa untuk para investor yang
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menanamkan investasinya di kartasura memiliki nilai investasi yang cukup besar

diperkirakan hingga milyaran rupiah. Di kartasura sendiri dalam beberapa tahun

kedepan akan lebih berkembang lagi. Sebab lokasinya yang berbatasan dengan

daerah lain di solo raya seperti kota solo, kabupaten klaten, boyolali dan

karanganyar.

Gaya hidup masyarakat yang memiliki penghasilan diatas rata-rata

cenderung lebih memilih tinggal diarea perumahan seperti pagawai BUMN,

pegawai bank, pengusaha, yang keseharianya bekerja dan berdagang, hal ini dapat

dibuktikan dengan kondisi perumahan yang sepi disaat jam kerja dan mulai

terlihat aktifitas ketika menjelang sore. Banyaknya minat masyarakat yang tinggal

diarea perumahan selain karena model rumah yang ditawarkan indah dari segi

desain juga karena adanya fasilitas penunjang seperti keamanan dengan system

satu pintu, tempat olahraga, tempat beribadah, dan landscape taman-taman.

Melihat dari aspek-aspek yang telah ditinjau diatas mulai dari banyaknya

jumlah penduduk kabupaten sukoharjo, gaya hidup, banyaknya investor di

kartasura dan data permintaan perumahan dari penyebaran kuesioner, menjadikan

hal ini sebagai sebuah peluang bisnis untuk berinvestasi dengan penanaman modal

yang sangat menjanjikan berupa investasi pembangunan perumahan Townhouse di

wilayah Desa Gumpang Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang

menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah:

1. Berapa besar hasil uji Validitas dan Reabilitas kuesioner terhadap pasar di

kecamatan kartasura mengunakan program SPSS (Statistical Product and

Service Solutions)?

2. Berapa besar minat pasar akan perumahan di desa gumpang, kecamatan

kartasura?

3. Berapa besar jumlah total anggaran biaya dalam melaksanakan investasi

pembangunan perumahan di desa gumpang kecamatan kartasura?
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4. Apakah layak investasi pembangunan perumahan di desa gumpang kecamatan

kartasura ditinjau berdasarkan kebutuhan pasar dan kajian ekonomi (BCR,

BEP, NPV, ROI, IRR, IP, dan PP)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian analisa investasi

pembangunan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil uji Validitas dan Reabilitas kuesioner terhadap pasar di

kecamatan kartasura dilihat bedasarkan pengujian software SPSS

2. Mengetahui minat pasar akan rumah hunian di desa gumpang kecamatan

kartasura.

3. Mengetahui total biaya untuk kebutuhan investasi pembangunan perumahan di

desa gumpang kecamatan kartasura.

4. Mengetahui tingkat kelayakan untuk investasi pembangunan perumahan di

desa gumpang kecamatan kartasura dari hasil kebutuhan pasar dan kajian

ekonomi (BCR, BEP, NPV, ROI, IRR, IP, dan PP)

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian analisis investasi ini, maka yang diharapkan

akan tercapai manfaat secara Internal dan External sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi

Developement dibidang properti serta dapat menjadi acuan tentang tugas akhir

mendatang.

2. Bagi lembaga pendidikan, dapat memberikan informasi data-data berupa

gambaran tentang bagaimana rumah hunian yang nyaman dengan analisis total

biayanya.

3. Bagi pelaku usaha, dapat memberikan informasi tentang daerah dan tipe

perumahan yang lanyak untuk dibangun pada desa gumpang kecamatan

kartasura kabupaten sukoharjo
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E. Batasan Masalah.

Batas batas masalah dalam penelitian ini diberikan agar tidak terjadi

perluasan pada pembahasan, batasan masalah yang diberikan sebagai berikut:

1. Kelayakan lahan untuk pembangunan perumahan mengacu pada pemetaan

Dinas BPN/Agrarian sukoharjo.

2. Penenelitian didasarkan dengan data primer yakni SNI, aturan pemerintah dan

kuesioner yang disebarkan pada lokasi kecamatan kartasura kepada pekerja

Pegawai Negri Sipil, TNI/PORLI, Pegawai Swasta, dan Wiraswasta serta data

sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sukoharjo atau dari kantor

dinas Kabupaten dan sumber media yang bersangkutan.

3. Penghasilan yang tertulis dalam kuesioner merupakan penghasilan bersih

(netto) untuk satu keluarga, dan dikhususkan untuk pembayaran rumah

4. Kajian ekonomi keuangan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada

NPV (Net Present Value), BCR (Benefit Cost Ratio), IRR (Internal Rate of

Return), ROI (Return On Investment), PP (Payback Priod), BEP (Break Even

Point) dan IP (indeks Profitabilitas)

5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) bidang Cipta karya tahun 2017 dan

menggunakan data Harga Satuan Pekerja (HSP) kabupaten sukoharjo tahun

2017

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

mengacu pada peraturan daerah kabupaten sukoharjo.

7. Presentase luas lahan untuk peresapan air ke tanah minimal 30% dari total luas

bangunan dan luas tanah.


