
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan primer masyarakat dari waktu ke waktu semakin mengalami 

peningkatan. Salah satu kebutuhan primer tersebut adalah papan atau rumah. 

Kemampuan ekonomi masyarakat yang berbeda – beda menuntut pemerintah 

untuk menyediakan perumahan dan ruko yang terjangkau oleh masyarakat, 

khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mendorong 

pengembang dalam pembangunan pada sektor bisnis perumahan dan ruko. 

Rumah atau ruko merupakan kebutuhan yang paling utama bagi setiap 

individu manusia, dimana rumah atau ruko adalah menjadi tempat berteduh, 

berlindung, tempat berbisnis, perkantoran, dan bermasyarakat. Kemampuan setiap 

masyarakat yang berbeda - beda terutama dari segi ekonomi, dimana hal ini 

memberikan peluang dan tantangan bagi pengembang dalam memenuhi 

kebutuhan rumah maupun ruko bagi masyarakat luas. Selain itu, pertumbuhan 

penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat akan berbanding lurus 

dengan kebutuhan akan tempat tinggal atau berinvestasi di bidang properti.  

Bisnis dalam bidang properti merupakan usaha pengembang di dalam 

penanaman investasi. Dalam perencanaannya, proyek investasi memerlukan 

analisa yang harus benar - benar tepat mulai dari studi kelayakan, perencanaan 

gambar dan rencana anggaran, serta target pasar yang ingin dicapai agar investasi 

yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dilakukan studi 

kelayakan melalui pengamatan dan survei, maka didapatkan hasil bahwa di 

wilayah Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali merupakan 

lokasi yang sesuai untuk didirikannya perumahan dan ruko. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan dan survey di Desa Ringinlarik, Kecamatan 

Musuk, Kabupaten Boyolali, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Berapa tingkat kelayakan data hasil kuesioner terhadap pasar  perumahan dan 

ruko menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS)? 

2. Berapa besar minat permintaan akan rumah dan ruko di Desa Ringinlarik, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali? 

3. Berapa besar total rencana investasi pembangunan perumahan dan ruko 

”LISTIANA TOWNHOUSE” di Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, 

Kabupaten Boyolali? 

4. Apakah layak perencanaan investasi perumahan di Desa Ringinlarik, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali  ditinjau dari aspek nilai Net Present 

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

Profitabilitas (IP), Payback Periode (PP), Return On Investment (ROI), Break 

Even Point (BEP) ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Mengetahui hasil tingkat kelayakan data hasil kuesioner terhadap pasar 

perumahan dan ruko, dilihat dari uji kecukupan data, uji validitas, uji 

reabilitas, dan uji korelasi menggunakan program Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS). 

2. Mengetahui minat serta jumlah rumah hunian dan rumah toko yang 

diharapkan masyarakat, khusus di Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, 

Kabupaten Boyolali ditinjau dari ekonomi. 

3. Mengetahui besarnya biaya investasi pada perencanaan investasi 

pembangunan perumahan dan ruko ”LISTIANA TOWNHOUSE” di Desa 

Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. 
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4. Mengetahui layak atau tidaknya investasi perumahan di Desa Ringinlarik, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali  ditinjau dari aspek nilai Net Present 

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

Profitabilitas (IP), Payback Periode (PP), Return On Investment (ROI), Break 

Even Point (BEP). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini: 

1. Untuk mahasiswa, tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat tentang 

pengetahuan dan wawasan dalam hal perencanaan investasi dan dapat 

menganalisis rencana investasi tersebut, yang dapat memberikan keberanian 

mahasiswa mahasiswa dalam melakukan suatu proyek investasi.  

2. Untuk masyarakat, tugas akhir ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah dan ruko yang layak. 

3. Untuk developer / investor, tugas akhir ini diharapkan memberikan masukan 

dan informasi kepada developer / investor dalam melakukan pengambilan 

keputusan meningkatkan mutu dan kualiatas perumahan dan ruko.    

 
E. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan di dalam pembahasan, maka diberikan 

batasan - batasan secara teknis sebagai berikut: 

1. Studi kelayakan lahan di Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Kabupaten 

Boyolali untuk pembangunan perumahan dan ruko mengacu pada Badan 

Pertanahan Nasional dan Tata Kota Kabupaten Boyolali. 

2. Objek penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner di Kabupaten Boyolali terhadap Pengusaha (Wiraswasta), Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI , Masyarakat serta data sekunder dari Badan 

Pusat Statik di Kabupaten Boyolali atau data dari kantor Kecamatan Musuk. 

3. Penghasilan yang tertulis di kuesioner merupakan pengasilan netto (bersih) 

khusus untuk pembayaran angsuran rumah dan ruko.  
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4. Analisis manajemen keuangan didasarkan pada kriteria penilaian kelayakan 

investasi yang meliputi: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 

(IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), Indeks Profitabilitas (IP), Payback Periode 

(PP), Return On Investment (ROI), Break Even Point (BEP). 

5. Harga Satuan Pekerja (HSP) bidang cipta karya tahun 2018 dan menggunakan 

data Harga Pasar Setempat(HPS) Kabupaten Boyolali. 

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

mengacu pada peraturan daerah di Kabupaten Boyolali. 

7. Untuk alternatif 1 menggunakan modal sendiri sebesar Rp. 6.300.000.000,- 

dan pinjam bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- , untuk alternatif 2 

menggunakan modal sendiri sebesar Rp. 6.300.000.000,- , untuk alternatif 3 

menggunakan modal sendiri sebesar Rp. 6.300.000.000,-. 

8. Pada penelitian ini pembelian rumah menggunakan uang tanda jadi (DP) 

sebesar 30% dari harga jual rumah. 

F. Keaslian Tugas Akhir 

 Keaslian tugas akhir ini berdasarkan pada tugas akhir terdahulu yang 

mempunyai karakteristik yang relative sama. Dalam Tugas akhir ini  dilakukan 

mengenai Perencanaan Investasi Pembangunan Perumahan dan Ruko “Listiana 

Townhouse” Ditinjau Dari Ekonomi dan Kebutuhan Pasar di Desa Ringinlarik, 

Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Berikut ini tugas akhir terkait dan 

hampir sama: 

 Perencanaan yang dilalukan Prasetya, Yudha Anggis, 2017, “Perencanaan 

Investasi Pembangunan Perumahan “Javanese Royal Residance” Ditinjau Dari 

Ekonomi dan Kebutuhan Pasar di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten 

Boyolali”. 
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 Perencanaan yang dilalukan Asriyani, Firda, 2017, “Perencanaan Investasi 

Pembangunan Perumahan “Heavynne Residence” Ditinjau Dari Ekonomi dan 

Kebutuhan Pasar di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”. 

 Perencanaan yang dilalukan Suderajat, Ajining Wisnu, 2016, “Perencanaan 

Investasi Pembangunan Perumahan di Desa Pulisen Boyolali – Jawa Tengah”. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


