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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai 

tempat berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga 

berperan besar dalam pembentukan karakter keluarga(Tata Cara Perencanaan 

Lingkungan Perumahan di Perkotaan,2004). Kebutuhan akan rumah dan tempat 

tinggal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, menyebabkan rumah dan 

tempat tinggal menjadi hal yang penting untuk disediakan. Tidak ada 

keseimbangan antara lahan yang ada dengan jumlah penduduk yang ingin 

membangun merupakan masalah yang harus diatasi agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan rumah dan tempat tinggal. Untuk itu pembangunan 

perumahan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah 

dan tempat tinggal. 

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Undang-

Undang Republik Indonesia No 1, 2011). Berdasarkan pengertian diatas maka 

pembangunan perumahan memerlukan lahan yang luas dan lokasi harus sesuai 

untuk tempat tinggal. Pemilihan lahan yang akan dikembangkan harus berada di 

kawasan strategis yang sesuai dengan tujuan dari pembangunan perumahan 

tersebut. Penyediaan sarana-sarana yang diperlukan nanti dalam pelaksanaan juga 

dipersiapkan dengan matang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan 

pembangunan perumahan harus dapat memberikan rumah yang layak huni kepada 

konsumen. Melihat hal tersebut maka pembangunan perumahan merupakan bisnis 

yang potensial bagi para develover untuk dijalankan. 

Bisnis perumahan merupakan bisnis yang memiliki banyak permintaan 

karena rumah  adalah kebutuhan primer yang wajib dipenuhi setiap orang. 

Meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan untuk perumahan 

menjadikan pasar perumahan cukup besar dan harga perumahan cenderung tinggi. 

Tingkat suku bunga di bank yang lebih rendah dari peningkatan harga di bidang 
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perumahan menjadikan investasi di bidang ini menjanjikan untuk dilakukan. 

Dengan penyediaan fasilitas-fasilitas perumahan yang memadai para developer 

bisa menjual setiap unit perumahan jauh lebih tinggi dari pendanaan awal. 

Proyek pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan teknis 

sesuai standar nasional indonesia atau ketentuan-ketentuan lain yang diatur 

dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta Pedoman Teknis yang 

disusun oleh instansi terkait. Persyaratan teknis tersebut diperlukan untuk 

mengarahkan pengaturan pembangunan lingkungan perumahan yang sehat, aman, 

serasi secara teratur, terarah serta berkelanjutan/berkesinambungan. Selain itu 

proyek pembangunan perumahan memerlukan dana investasi yang besar dan 

memerlukan waktu yang lama agar dana investasi yang dikeluarkan dapat kembali 

dan memberikan keuntungan. Ciri utama dari kegiatan investasi adalah dana yang 

dikeluarkan pada waktu sekarang akan memperoleh manfaat pada waktu yang 

akan datang. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan  materi atau kepemilikan 

barang. Karena manfaat investasi diperoleh pada masa mendatang dan tidak dapat 

diprediksi perkembangannya dengan perhitungan yang sederhana maka sangat 

diperlukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah investasi yang 

dilakukan sekarang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, sebelum melakukan investasi proyek pembangunan perumahan 

Kencana Nila Mansion perlu dilakukan studi kelayakan pasar, teknis dan finansial 

untuk mengetahui tingkat kelayakan, sehingga dapat diketahui apakah investasi 

tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah : 

Bagaimanakah kelayakan investasi dari Proyek Pembangunan Perumahan 

Kencana Nila Mansion di Denpasar apabila ditinjau dari aspek pasar, teknis dan 

finansial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

kelayakan pasar, teknis dan finansial investasi Proyek Pembangunan Perumahan 

Kencana Nila Mansion di Denpasar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan 

pasar, teknis dan finansial investasi proyek pembangunan perumahan Kencana 

Nila Mansion di Denpasar sehingga membantu develover dalam pengambilan 

keputusan investasi dan meminimalisasi risiko pada suatu proyek. Penelitian ini 

juga merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Program 

Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Untuk ketepatan dalam waktu penyelesaian tugas akhir, maka penulis 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Kondisi ekonomi dan politik dalam keadaan stabil. 

2. Seluruh unit perumahan diasumsikan laku terjual dalam waktu 5 tahun. 

3. Developer perumahan tidak bertanggung jawab terhadap biaya perawatan 

perumahan beserta fasilitas umumnya. 

4. Modal yang digunakan berasal dari developer sendiri. 


