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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Kota Sukabumi merupakan dataran rendah terletak pada posisi 106 ˚45’50” 

Bujur Timur dan 106˚45’10” Bujur Timur, 6˚50’44” Lintang Selatan, di kaki 

Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas 

permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibu kota Negara (Jakarta) atau 96 km dari 

Ibu kota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Luas wilayah Kota Sukabumi adalah 

berupa daratan seluas 48,00231 km2 (BPS, 2018) 

  Penduduk Kota Sukabumi dari tahun ke tahun semakin bertambah, menurut 

Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi penduduk Kota Sukabumi mengalami 

pertumbuhan dengan laju sebesar 0.83 % pertahunnya. Melihat jumlah penduduk 

ditahun 2017 sebanyak 323.788 jiwa, maka dari itu peneliti berasumsi dengan laju 

sebesar 0,83 % penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2018 sebanyak 326.475 jiwa. 

Pertumbuhan rumah pertahunnya semakin bertambah sesuai dengan pertumbuhan 

penduduk, maka peneliti berasumsi bahwa kebutuhan rumah ditahun 2018 itu 

sebanyak 81.618 dengan rata-rata jumlah penduduk per keluarga 4 orang. Rumah 

merupakan kebutuhan masyarakat, dengan pertambahan jumlah penduduk maka 

rumah tinggal pun menjadi kebutuhan primer masyarakat. Hal ini yang mendorong 

bermunculan sejumlah perumahan di Kota Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Pembangunan perumahan memerlukan investasi dengan dana yang cukup 

besar. 

  Seperti yang terjadi di perumahan Amaranta Residence Sukabumi, yang 

kelasnya sudah termasuk kelas Residence yaitu mutu harus tinggi dan pembiayaan 

yang dikeluarkan pengembang lebih besar dibandingkan dengan perumahan yang 

lainnya, sehingga perlu adanya studi kelayakan finansial di proyek perumahan 

Amaranta Residence Sukabumi ini agar pengembang tidak mengalami kerugiaan. 

  Studi kelayakan ini ditinjau dari aspek finansial, parameter yang digunakan  

dalam analisi finansial disini yaitu Net Present Value (NPV) , Internal Rate of 

Returnd  (IRR) dan Break Event Point (BEP), sehingga dalam penelitian ini yang 

akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai investasi kelayakan dari segi finansial. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas didapat rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana analisis kompetitor pada perumahan Amaranta Residence 

Sukabumi ? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan investasi pada proyek pembangunan perumahan 

Amaranta Residence Sukabumi ? 

 

1.3 Tujuan penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui nilai kelayakan ekonomi dan analisis kompetitor dari 

proyek investasi pembangunan perumahan Amaranta Residence Sukabumi, 

sehingga nantinya dapat diketahui apakah proyek ini layak dilaksanakan dan 

modal yang diinvestasikan dapat kembali pada tahun ke berapa. 

2. Untuk memberi informasi dan masukan kepada pemilik proyek apakah proyek 

pembangunan perumahan Amaranta Residence Sukabumi layak dilaksanakan 

atau tidak jika ditinjau dari aspek finansial. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberi informasi tentang kelayakan investasi kepada pihak yang akan 

membangun perumahan di waktu yang akan datang. 

2. Memberi manfaat berupa pengalaman dalam melaksanakan studi kasus 

mengenai penanaman modal atau investasi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Agar penelitian terarah dan sesuai tujuan yang diharapkan, maka dibuat batasan 

masalah yaitu :  

1. Studi kelayakan dibatasi hanya pada aspek finansial saja. 

2. Penelitian dilakukan di proyek pembangunan perumahan Amaranta Residence 

Sukabumi. 
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1.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

1.7 Lokasi Penelitian 

 Perumahan Amaranta Residece Sukabumi terletak di Jalan Taman Bahagia 

RT.04/08 Kelurahan  Benteng  Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi 43131 

dengan luasan 3,230 m2 

 
Gambar 1.2 Peta Lokasi 

Sumber : Google Maps, 2019 
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Gambar 1.3 Lokasi Perumahan 

Sumber : Amaranta Residence Sukabumi, 2019 

 

 
Gambar 1.4 Lokasi Perumahan 

Sumber : Google, 2019 
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Gambar 1.5 Lokasi Perumahan 

Sumber : Google, 2019 


