
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota pekanbaru merupakan ibukota dan kota terbesar di propinsi Riau, diapit 

oleh kabupaten Siak, Kampar dan Pelelawan, Sebagai kota berkembang Pekanbaru 

merupakan tujuan terbaik bagi masyarakat diluar Pekanbaru untuk mencari pekerjaan 

dan menimba ilmu. Setiap tahunnya penduduk Pekanbaru senantiasa terus bertambah 

tercatat pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru mencapai 2,63% setiap tahunnya, Hal 

ini dapat dilihat dari grafik berikut: 

 
Gambar 1.1 Grafik jumlah pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru 

(Sumber : BPS kota Pekanbaru) 

 

Pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru yang setiap tahun selalu bertambah, 

tentu akan menciptakan peluang bisnis dibidang properti khususnya perumahan. 

karena rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh setiap 

masyarakat. namun sampai saat ini peran pemerintah kota Pekanbaru dalam 

memenuhi kebutuhan perumahan tidaklah cukup. Pihak swasta juga sangat 

diperlukan untuk menyediakan kebutuhan akan hunian tersebut. Tidak heran dengan 

realita saat ini banyak para pengembang bisnis perumahan yang bersaing untuk 

memberikan hunian kepada masyarakat. Berikut ini adalah data jumlah Realisasi 

perumahan yang berkerjasama dengan KPR bank BTN di Pekanbaru: 
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Gambar 1.2 Grafik Realisasi pembangunan perumahan oleh pihak swasta 

(Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2014) 

Berdasarkan Grafik diatas jumlah perumahan yang terealisasi di Pekanbaru 

cukup tinggi, yaitu 1555 unit di tahun 2010, 2119 unit di tahun 2011, 1828 unit di 

tahun 2012, 1208 unit di tahun 2013 dan 1463 unit di tahun 2014. Namun adanya 

penurunan tingkat realisasi perumahan yang disebabkan oleh adanya inflasi sehingga 

daya beli masyarakat jadi menurun. Hal ini membuat perusahaan harus bisa 

mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dalam mengembangkan 

perumahan karena keberagaman keinginan konsumen dalam memilih kriteria rumah. 

perusahaan harus mampu membuat perumahan yang sesuai dengan keinginan pasar. 

Agar produk yang mereka tawarkan dapat bersaing dan diterima pasar. 

Tabel 1.1 Inflasi di Indonesia dan target Bank Indonesia 2008 – 2015 (Sumber : Bank 

Dunia dan Bank Indonesia) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inflasi 

(perubahan % tahunan) 
9.8 4.8 5.1 5.4 4.3 8.4 8.4 3.4 

Target Bank Indonesia 

(perubahan % tahunan) 
5.0 4.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 

 

Pemerintah kota Pekanbaru saat ini menetapkan pengembangan kawasan 

pemukiman kearah selatan, timur dan barat kota yang terletak pada kecamatan 

Tampan, kecamatan Marpoyan Damai, kecamatan Bukit Raya, kecamatan Tenayan 

Raya dan kecamatan Payung Sekaki. Kecamatan Tampan merupakan salah satu 

kecamatan yang menjadi kawasan pemukiman yang ditetapkan oleh pemerintah kota 
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pekanbaru dengan luas 59,81 km
2
, lengkapnya fasilitas umum di kecamatan Tampan 

seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan serta 

akses ke bandara yang sangat dekat menjadikan kecamatan Tampan sebagai lokasi 

pemukiman terfavorit sehingga menarik minat banyak perusahaan pengembang 

perumahan (Developer) untuk menginvestasikan uang dalam membangun proyek 

perumahan, yang secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan persaingan dalam 

mengembangkan perumahan sebagai daya tarik untuk konsumen. 

Banyaknya pembangunan perumahan type 45/120 di Jalan Cipta Karya 

membuat pihak perusahaan dipaksa untuk lebih meningkatkan mutu dari produk 

mereka, karena para konsumen dapat lebih selektif dalam menentukan pilihan 

sebelum membeli sebuah hunian, pihak perusahaan juga harus bisa mengetahui 

kriteria rumah yang diminati konsumen, sehingga dapat lebih menarik minat 

konsumen untuk membelinya dan rumah lebih cepat laku terjual, karna dalam 

beberapa kasus untuk menjual rumah membutuhkan waktu yang lama dikarenakan 

barang yang di jual bukan barang murah, berikut survey awal kepada 50 orang 

responden mengenai keingin masyarakat dengan rumah yang memiliki arsitektur 

modern 

 
Gambar 1.4 Grafik Persentase Keinginan Rumah Arsitektur Modren 
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 Pada dua perumahan kompetitor yaitu perumahan Fatimah yang membangun 

rumah type 45 standar dan perumahan Cipta Green Residance Yang membangun 

rumah type 45 minimalis dapat dilihat bahwa rumah type 45 minimalis lebih menarik 

minat konsumen sehingga seluruh unit rumah sudah laku terjual, berbeda dengan 

rumah type 45 standar, karna kalau di lihat dari segi harga perbedaan antara dua 

rumah ini tidak terlalu jauh berbeda perumahan Fatimah type 45 standar di jual 

dengan harga Rp.270.000.000 sedangkan perumahan Cipta Green Residance 

Rp.310.000.000. 

 
Gambar 1.5 Perumahan Fatimah Type 45 Standar 

 

 
Gambar 1.5 Perumahan Cipta Rasidance Type 45 Minimalis 
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PT Tri Tunggal Permata yang merupakan jawaban atas keinginan  sebagian 

masyarakat Pekanbaru yang menginginkan  suatu hunian dengan arsitektur modern 

sesuai dengan target pasar. Dimana target pasarnya ialah kalangan menengah keatas. 

Karena keberagaman kriteria rumah dan daya beli konsumen, perusahaan harus bisa 

mempersiapkan diri untuk bersaing dengan para kompetitornya yaitu perumahan type 

45/120 yang berada dijalan Cipta Karya untuk merebut pangsa pasar. Perusahaan 

perlu melakukan studi kelayakan untuk pembangunan perumahan type 45/120 ini, 

ketika proyek perumahan dibangun perusahaan tidak mengalami kerugian serta 

perusahaan mampu membuat alternatif dari investasi yang akan dilakukan, sehingga 

perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal. Maka dari itu saya 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis kelayakan 

pembangunan perumahan type 45/120 di PT.Tri tunggal permata” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: bagaimana menganalisa potensi kelayakan pembangunan 

perumahan tipe 45 di jalan Cipta Karya panam di PT Tri Tunggal Permata. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui potensi kelayakan pembangunan perumahan cipta karya tipe 

45/120 di PT Tritunggal Permata. 

2. Menganalisa kelayakan dari pembangunan perumahan cipta karya tipe 45/120 

di PT Tritunggal Permata. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dibahas. Maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut 

adalah 
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1. Data tingkat suku bunga sebesar 20%. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada pembangunan rumah tipe 45/120. 

3. Penelitian ini hanya membandingkan harga rumah tipe 45 dari para 

kompetitor di Jalan Cipta Karya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dalam melakukan study 

kelayakan bisnis 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan bagi perusahaan 

dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam bisnis perumahan. 

Serta dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Posisi Penelitan 

Adapun untuk posisi penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Aspek Emawati 2007 Ni Putu Yunisa 

2013 

Heri Kurniawan 

2010 

Abel Fikal Pratama 

2016 

1 Judul 

Analisis kelayakan 

Finansial industri 

tahu (studi kasus : 

usaha dagang tahu 

Bintaro, Kabupaten 

Tangerang, Propinsi 

Banten) 

Analisis 

kelayakan 

investasi 

pembangunan 

Ruko Aurelia dari 

Aspek Keuangan 

pada PT. Bahtera 

Mitra Sejahtera di 

Samarinda 

Analisis kelayakan 

pada aspek pasar, 

aspek pemasaran, 

dan aspek 

keuangan 

pengembangan 

bimbingan belajar 

Nurul fikri di 

daerah Panam 

Pekanbaru 

Analisa kelayakan 

pembangunan 

perumahan tipe 

45/120 di PT. Tri 

Tunggal Permata 

jalan Cipta Karya 

2 
Jenis 

Usaha 

Industri pembuatan 

Tahu 

JasaPembangunan 

Ruko 

Jasa Pendidikan 

luar sekolah 

Jasa Pembangunan 

Perumahan 
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No Aspek Emawati 2007 Ni Putu Yunisa 

2013 

Heri Kurniawan 

2010 

Abel Fikal Pratama 

2016 

3 

Alat 

Analia

a Data 

1. Menganalisa aspek 

pemasaran 

2. Menganalisa aspek 

teknis dan produksi 

3. Menganalisa aspek 

manajemen dan 

sumber daya 

manusia 

4. Menganalisa aspek 

hukum 

5. Menganalisa aspek 

sosial 

6. Menganalisa aspek 

dampak lingkungan 

7. Menganalisa aspek 

finansial (NPV, IRR, 

PP, Net B/C Ratio, 

BBEP, ROI, dan 

analisis sensitivitas) 

1. Metode 

Accounting rate 

of return 

2. Metode Payback 

Period 

3. Metode NPV 

4. Metode IRR 

5. Metode 

Profitability index 

1. Menganalisis 

aspek pasar 

berdasarkan pasar 

potensial 

2. Menganalisis 

aspek pemasaran 

meliputi produk, 

harga, lokasi, serta 

promosi dengan 

alat kuesioner 

3. Menganalisis 

aspek keuangan 

berdasarkan nilai 

payback period, 

Net Present Value, 

dan Internal Rate 

of Return.  

1. Menganalisa 

Aspek Pasar dan 

pemasaran 

berdasarkan 

variabel produk, 

variabel harga, 

variabel lokasi, 

dan variabel 

promosi 

2. Menganalisa 

Aspek sosial 

berdasarkan 

kuesioner 

3. Menganalisa aspek 

finansial 

berdasarkan nilai 

NPV, PP, IRR 

4. Menganalisa 

Aspek Incremental 

terhadap rumah 

tipe 45/120 dengan 

tipe 54/120 

4 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Penelit

ian 

Memberikan 

informasi kelayakan 

finansial pada 

industri tahu pada 

UD tahu Bintaro dan 

memberikan 

informasi tingkat 

sensitivitas usaha 

tahu pada UD.Tahu 

Bintaro terhadap 

perubahan- 

perubahan yang 

terjadi pada manfaat 

dan biaya 

Memberikan 

informasi 

kelayakan 

investasi 

pembangunan 

ruko di PT. 

Bahtera Mitra 

Sejahtera di 

samarinda 

Memberikan 

informasi mengenai 

kelayakan 

pengembangan 

bimbingan belajar 

Nurul Fikri 

Memberikan 

informasi 

mengenai 

kelayakan 

pembangunan 

perumahan tipe 

45/120 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi laporan Tugas Akhir ini, 

penulis akan menjelaskan secara singkat sistematika penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini. Laporan Tugas Akhir ini dibagi dalam enam bab, dan setiap bab dibagi lagi dalam 

sub sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

  Bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang kerangka dasar teori yang 

berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam 

Laporan Tugas Akhir ini, yang meliputi hasil penelitian yang didapat 

sebelumnya dan mencapai teori teori yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Metodologi penelitian merupakan proses berpikir untuk menghasilkan 

tahapan-tahapan yang harus ditetapkan dalam proses penelitian. Suatu 

langkah yang sistematis dan terarah akan mendukung penyelesaian 

penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa dan penyelesaian masalah 

menjadi lebih mudah 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  Bab ini berisi tentang data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dan 

cara pengolahan data untuk memecahkan masalah yang ada. 

BAB V ANALISA 

  Dalam bab ini berisikan analisa dan pembahasan objek penelitian. 
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BAB VI PENUTUP 

  Setelah membahas mengenai masalah diatas , maka pada bab ini penulis 

memberikan kesimpulan atas uraian Laporan Tugas Akhir dan 

memberikan saran- saran yang diperlukan bagi perusahaan tersebut dan 

bagi para pembaca pada umumnya 

 


