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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perumahan akhir-akhir ini meningkat dengan pesat, hal ini 

disebabkan tuntutan yang sangat tinggi dan mendesak akan kebutuhan perumahan 

sebagai tempat tinggal. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan 

merupakan faktor penting dalam kelangsunngan hidup manusia untuk menjalankan 

segala aktivitasnya. Perumahan salah satu solusi dari pertumbuhan penduduk yang 

meningkat setiap tahunya. Hal ini membuka peluang untuk bisnis perumahan yang 

akan dilakukan oleh pengembang. 

Perencanaan investasi pengembangan perumahan sangat cocok dengan 

kebutuhan masyarakat untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan nyaman. 

Banyak investor yang tertarik akan berbisnis pada bidang ini, terbukti peminatnya 

yang cukup banyak.  Perencanaan investasi membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan analisa dan data-data yang baik 

agar mendapatkan keuntungan. 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota maju di Jawa Tengah dengan luas 

wilayah 4.404,06 Ha dan 2.874,93 Ha untuk tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi 

dan penduduk di kota Solo yang meningkat setiap tahunya. Setengah wiliyah kota 

Solo merupkan tempat tinggal, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. 

Hal ini bisa menjadi peluang investasi yang menjanjikan berupa investasi 

pembangunan perumahan. Lokasi yang akan dijadikan investasi berada di 

Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Lokasi tanah tersebut  

berada di Jalan Ring-Road, dari lokasi tanah kurang lebih  5,5 km sekitar 15 menit 

untuk sampai ke pusat kota Solo.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan dan survei yang dilakukan di Kelurahan 

Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dalam perencanaan investasi 

pengembangan perumahan, maka didapatkan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Berapa besar permintaan akan rumah diwilayah Kelurahan Mojosongo, 

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ? 

2. Berapa besar total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan di 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ? 

3. Bagaimana kelayakan perencanaan investasi pembangunan perumahan di 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ditinjau dari 

analisis manajemen ekonomi ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui berapa banyak kebutuhan akan rumah yang akan dibangun di 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

2. Mengetahui berapa total biaya investasi pembangunan perumahan di 

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

3. Mengetahui apakah layak atau tidak rencana investasi pembangunan 

perumahan di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta 

ditinjau dari analisis manajemen ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan oleh penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagi mahasiswa, dapat menambah ilmu, wawasan, dan menimbulkan rasa 

semangat untuk menerapkanya dalam perencanaan investasi. 

2. Bagi masyarakat, memberikan gambaran rumah hunian yang layak dan 

nyaman untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera. 
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3. Bagi investor, dapat memberikan saran, refrensi, dan informasi dalam 

perencanaan investasi. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah dan untuk memudahkan dalam 

penulisan tugas akhir ini, maka perlu diberi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

2. Objek penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, Pegawai 

Swasta, Wiraswasta dan masyarakat di wilayah Kelurahan Mojosongo, 

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

3. 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 Cosat Ratio (BCR). 

4. Luas lahan perencanaan investasi pembangunan perumahan “Permata 

Residence” seluas 5400 m2. 
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