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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perumahan dan prasarana lingkungan merupakan  kebutuhan dasar setiap 

keluarga dalam  masyarakat Indonesia, yang dicita-citakan dan  merupakan faktor 

yang sangat penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika, dan 

produktivitas masyarakat. Disamping itu  pembangunan sendiri dapat memberikan  

sumbangan  bagi  pertumbuhan  pertubuhan dan perluasan  lapangan kerja. 

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu solusi 

untuk memenuhi tingginya tingkat kebutuhan perumahan dan permukiman 

sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk terutama di perkotaan . 

Pembangunan  perumahan merupakan identifikasi dan analisis yang  berkaitan 

serta menjadi masukan berharga bagi perencanaan suatu kawasan. Oleh karena 

itu, hal tersebut memerlukan suatu latihan dan simulasi yang berorientasi pada 

kondisi riil lapangan tentang kondisi dan kualitas suatu kelompok hunian. 

Banyaknya pengembang memanfaatkan peluang tersebut untuk 

berinvestasi bidang property dengan  membangun perumahan, sehingga banyak 

sekali investor dikota-kota Pekanbaru. Dengan demikian terbuka peluang bagi 

siapa saja yang ingin membuka investasi dibidang tersebut, maka dibutuhkan 

penentuan harga yang tepat agar dapat bersaing dengan investor-investor yang 

lain. 

Harga jual rumah merupakan acuan pertimbangan pemilihan rumah oleh 

pembeli, disamping berbagai fasilitas yang ditawarkan. 
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Untuk mengetahui besarnya harga jual yng pantas untuk tiap tipe rumah 

berdasarkan analisa biaya dan analisa permintaan pasar. 

Perumahan Taman Karya Asri yang terletak di Jalan Taman Karya Kota 

Pekanbaru  merupakan salah satu  perumahan dengan lokasi strategis, hunian ini 

hadir dengan konsep asri dan nyaman serta mendapatkan nilai tambah dari sisi 

privasi keluarga. 

Hunian asri dengan lokasi strategis, tentu menjadi idaman hampir setiap 

orang.Apalagi jika ditambah nilai eksklusif yang disempurnakan dengan 

kenyamanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi sebagian besar warga 

Pekanbaru, tinggal dirumah yang memiliki halaman dan dilengkapi taman mungil 

masih menjadi impian. Walaupun tidak terlalu dekat dengan pusat kota, namun 

hunian di pinggiran Kota Pekanbaru masih menjadi pilhan bagi sebagian orang. 

Apalagi bagi mereka yang mendambakan hunian yang asri dan nyaman dan tidak 

terlalu ramai oleh aktivitas perkotaan. Ada sederet alasan bagi warga tiap membeli 

rumah meskipun lokasinya harus ditempuh 30 lebih menit ke pusat kota. Type RS 

45 dengan luas bangunan 144 m
2 

danluas tanah  Type RS Plus 39 dengan luas 

bangunan 126 m
2
 dan luas tanah 9 x 14. 

Tabel 1.1 Type RS Plus 45 dan 39 

Type Jumlah (unit) Terjual (unit) Sisa (unit) 

45 14 14 0 

39 12 12 0 

 

Dengan adanya masalah tersebut maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian yang ruang lingkupnya sebatas permasalahan yang dibahas yang 
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kemudian lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul 

:Analisis Penetapan Harga Jual Unit Rumah Pada Perumahan Taman Karya 

Asri PT. Indoperti Harmonis. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana penetapan harga jual unit rumah pada perumahan Taman Karya Asri. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui penetapan harga jual unit rumah type RS 45 dan type 

RS 39 pada perumahan Taman Karya Asri. 

2. Manfaat 

a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman agar 

mampu melaksanakan kegiatan yang sama kelak setelah bekerja 

atau terjun ke lapangan. 

b. Masukan bagi pihak yang akan melaksanakan proyek yang sama. 

D. Metode Penulisan Laporan 

1. Lokasi Penelitian dan Waktu 

Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. Indoperti Harmonis yang berlokasi 

di Komplek Ruko Metropolitan City (MTC-Giant) JL. H.R Soebrantas 

Blok A. No. 038, Pekanbaru. Waku penelitian ini yaitu 01 Januari 2017 

hingga selesai. 

2. Jenis dan sumber data  

Data adalah suatu bahan mentah dalam penelitian yang akan dikumpulkan 

melalui prosedur yang sistematik dan standar, untuk diolah agar dapat 
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memberikan informasi yang diinginkan dan membantu dalam pengambilan 

keputusan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer data 

sekunder. 

Dalam penelitian kali ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer yakni data yang diperoleh melalui wawancara langsung 

dari pihak pemilik dan survey masyarakat. Dalam tugas akhir ini, akan 

diberikan contoh kuisioner kepada masyarakat sebagai pembeli 

potensial.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder terdiri dari data-data proyek yang meliputi : harga 

konstruksi rumah, pemasaran, tanah dan lain-lain.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dari 

hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami.Dalam hal ini data-data yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis hingga diapat nilai-nilai atau parameter yang 

dimaksud. 

 Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisa titik 

impas, ada beberapa variabel yang digunakan dalam perhitungan yang tersaji pada 

tabel 1 yaitu tabel perhitungan. Berdasarkan tabel tersebut ada dua pendekatan, 

yang pertama pendekatan biaya untuk memperoleh kurva biaya. Pendekatan 

kedua adalah perilaku konsumen terhadap permintaan untuk memperoleh kurva 

permintaan. Harga marginal dihasilkan dari dua pendekatan tersebut. Setiap 
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pendekatan memiliki variabel dan teknik perhitungan tersendiri. Data yang 

diperlukan meliputi data sekunder, wawancara developer dan survey 

4. Analisa Biaya  

Biaya yang diperhitungkan dalam penetapan harga jual rumah per unit di 

perumahan Taman Karya Asri ialah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

meliputi biaya tanah, biaya sertifikasi tanah, biaya pembuatan jalan, biaya 

pemasaran, biaya konstruksi taman dan pintu gerbang, biaya desain, biaya 

penerangan perumahan, biaya pembuatan rumah.  

Biaya variabel meliputi biaya pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan 

pasangan, pekerjaan kayu, pekerjaan atap, pekerjaan pengecatan, pekerjaan listrik 

dan pekerjaan lain. 

Type RS Plus 45  =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑢𝑛𝑖𝑡45 

𝑇𝑜𝑡a𝑙𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ x Total Biaya  

Type RS Plus 39   =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑢𝑛𝑖𝑡 39 

𝑇𝑜𝑡a𝑙𝑢𝑛𝑖𝑡𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ x Total Biaya  

Dari data-data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk kurva seperti berikut : 

a. Kurva biaya  

Untuk membuat kurva biaya perlu dilakukan identifikasi baya-biaya 

yang diperlukan dalam proyek pembangunan perumahan Taman Karya 

Asri, setelah itu dapat dibuat sebuah kurva biaya. 

b. Kurva Permintaan  

Kurva permintaan diperoleh dengan menggunakan kuisioner, kuisioner 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan masyarakat 

terhadap unit rumah di perumahan Taman Karya Asri. 
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5. Analisa menggunakan metode titik impas  

Dalam menetapkan harga, penelitian ini menggunakan metode analisa titik 

impas dan analisa marginalitas, yang mempertemukan antara kurva biaya dan 

kurva permintaan menggunakan persamaan MC=MR untuk mencari jumlah 

optimum (Q). MR (marginal revenue) adalah perubahan pendapatan untuk 

perubahan satu unit yang terjual, merupakan turunan dari TR. Sedangkan TR 

merupakan perkalian P x Q dimana P adalah harga jual.MC (marginal cost) 

adalah perubahan biaya yang disebabkan perubahan satu unit rumah yang terjual, 

merupakan turunan dari TC. Sedangkan TC merupakan perhitungan dar FC+VC 

(Q) dimana FC adalah fixed cost, VC adalah variable cost dan Q adalah jumlah 

unit rumah. 

E. Sistematika Penulisan 

 Dalam membahas masalah yang berkaitan dengan judul diatas, maka 

penulis membagi menjadi empat bab, yaitu sistematikasinya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

pengumpulan data dan sistematikasi penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum PT. 

INDOPERTI HARMONIS Pekanbaru yang terdiri dari sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan. 
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori yang 

terdiri dari Pengertian Rumah, Penentuan Lokasi yang Ideal, 

Penetapan Harga, dan Metode Even Break Point (BEP). 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran bagi 

yang memerlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


