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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hunian atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan 

setiap orang baik secara individu maupun kelompok. Sebuah hunian atau tempat 

tinggal pada dasarnya berfungsi sebagai tempat berlindung seperti misalnya dari 

hujan atau dari terik matahari, selain itu juga sebagai tempat untuk beristirahat, 

tempat berkumpul bersama kerabat dan keluarga. Pada dasarnya setiap orang 

menginginkan sebuah hunian yang nyaman dengan harga yang relatif murah 

sesuai kondisi perekonomiannya masing-masing. 

Namun di zaman yang semakin maju dan modern seperti saat ini 

kebutuhan masyarakat akan hunian juga mengalami perubahan, setiap orang tak 

hanya memprioritaskan kenyamanan pada sebuah hunian namun juga 

memperhatikan beberapa faktor lain untuk memiliki sebuah hunian. Diantaranya 

adalah faktor lokasi hunian yang tentunya strategis dan akses yang mudah untuk 

dijangkau selain itu seiring bertambahnya zaman maka selera akan sebuah hunian 

juga semakin tinggi. Masyarakat jaman sekarang tentunya lebih tertarik dengan 

hunian yang mempunyai desain dan arsitektur yang modern seperti kebanyakan 

saat ini tak terkecuali di kabupaten Sukoharjo tepatnya di desa Wirogunan, 

Kartosuro. 

Dalam perencanaan sebuah komplek perumahan perlu perhitungan dan 

manajemen yang matang yang tentunya disesuaikan dengan konsumen agar 

nantinya produk-produk yang telah dibangun bisa mencapai target sesuai yang 

telah rencanakan. Pembangunan perumahan bertipe cluster sudah banyak 

diterapkan dengan one gate system/satu pintu masuk memberikan keamanan dan 

kenyamanan pada para penghuni juga dengan berbagai fasilitas yang tersedia. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah 

diantaranya : 

1. Berapa besar tingkat kebutuhan masyarakat di Desa Wirogunan, 

Kecamatan Kartasura terhadap rumah tinggal. 

2. Berapa besar nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan 

perumahan dengan luas tanah 5633 m2 di Desa Wirogunan, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

3. Apakah perencanaan investasin perumahan di Desa Wirogunan 

Kecamatan Kartasura layak atau tidak ditinjau dari segi ekonomi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah diatas : 

1. Mengetahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat di 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengetahui seberapa besar nilai investasi yang dibutuhkan untuk 

pembangunan perumahan di Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Mengetahui layak atau tidaknya investasi perumahan di Desa 

Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang didapat dari penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Mahasiswa bisa mendapat pengetahuan dan pengalaman langsung 

mengenai perencanaan investasi yang nantinya bisa menjadi modal dan 

ilmu yang berharga untuk nantinya diterapkan di lapangan kerja. 

2. Pengembang/developer bisa mendapat gambaran mengenai kebutuhan 

rumah yang diinginkan. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti perlu membatasi masalah, yang bertujuan 

agar pembahasan tidak meluas dan batasnya menjadi jelas. Adapun yang 

menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Responden ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Negeri Swasta dengan pendapatan gabungan suami dan istri rata-rata 

5-10 juta rupiah/bulan. 

3. Standar harga dan peraturan terkait yang diberlakukan di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang meliputi : Net Present Value 

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

Profitabilitas (IR), Payback Periode (PP), Return Of Pavement (ROP), 

Break Even Point (BEP). 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai perencanaan investasi perumahan pernah dilakukan 

oleh Rafikal Pratama (2012) dengan judul Perencanaan Investasi 

Pembangunan Perumahan Di Desa Gedongan Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian tersebut adalah : 

1. Mengetahui besarnya permintaan akan rumah di Desa Gedongan, 

Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui besarnya total rencana investasi pembangunan perumahan di 

Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 

3. Mengetahui layak atau tidaknya rencana investasi pembangunan 

perumahan di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar ditinjau dari analisis ekonomi. 

Pada penelitian yang saya lakukan saat ini adalah Perencanaan Investasi 

Pembangunan Perumahan Griya Wirogunan Di Desa Wirogunan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 


