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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik 

dan ekonomi dari bangunan maupun ruang-ruang lain dalam sebuah kota. 

Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan 

untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka 

panjang. Revitalisasi diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik bangunan 

dan ruang- ruang kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap 

diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (revitalisasi 

aspek ekonomi) yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek 

lingkungan (environmental objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan 

karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuk 

sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang bertahan lama terhadap 

keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota (Wongso, 2007). 

Pangalengan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung 

yang memiliki tiga belas desa, dengan luas daerah 25.360 Ha dan jumlah 

penduduk sebanyak 85.883 jiwa. Saat ini dipimpin oleh camat Drs. Eef 

Syarif Hidayatulloh. Pasar pangalengan merupakan pasar yang berdiri di 

kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Jawa Barat, pasar 

pangalengan yang juga sering disebut sebagai pasar dengdek terletak di 

tepi Jalan Raya Pangalengan, Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Prov. 
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Jawa Barat telah berdiri sejak tahun 1970, disebut pasar dengdek karena 

pasar ini terletak di daerah miring yang mana dengdek sendiri diambil 

dari bahasa sunda yang artinya miring. Pada mulanya hanya beberapa 

pedagang sayuran saja yang menjual dagangan nya di pasar tersebut, dan 

karena hanya beberapa pedagang saja, maka saat tersebut belumlah bisa 

dikatakan sebuah pasar, namun seiring berjalannya waktu, jumlah 

pedagang pun bertambah, dan komoditi yang dijual pun tidak hanya 

sayuran, dan beberapa pedagang mulai membangun sendiri tempat 

berjualan mereka dari bahan kayu dan triplek. 

Proyek pembangunan pasar ini merupakan revitalisasi dari pasar 

tradisional yang mana kondisinya kumuh dan kapasitasnya sendiri sudah 

tidak dapat menampung jumlah penjual dan pembeli yang semakin 

bertambah seiring dengan pertumbuhan daerah Pangalengan itu sendiri 

yang mengalami perkembangan cukup pesat. Saat ini luas pasar eksisting 

adalah ± 7.750 M2 dengan jumlah pedagang di dalam pasar sebanyak 536 

pedagang dan disekitar pasar 200 pedagang. Revitalisasi kawasan pasar 

Pangalengan juga disebabkan oleh adanya upaya pemerintah untuk menata 

kawasan pasar semi modern. PT. Gedongjati Arthacipta merupakan 

kontraktor pelaksana yang ditunjuk untuk pelaksanaan proyek dan PT. 

Armani Agro Sukses selaku pengembang serta yang mempunyai hak 

kelola pasar selama 20 tahun ke depan. Maka dari itu penulis merasa perlu 

untuk melakukan analisa dalam dua sudut pandang, sudut pandang 

pertama yaitu dari pihak pelaksana proyek/pengembang secara aspek 

ekonomi apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan, sudut pandang 
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kedua yaitu dari pihak penerima jasa/produk dalam hal ini masyarakat 

yang nantinya akan menjadi pemakai fasilitas, apakah pembangunan 

fasilitas ini telah memenuhi aspek kelayakan secara teknis, sehingga dapat 

memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat. 

Penulis memilih lokasi pasar Pangalengan Kabupaten Bandung 

sebagai lokasi penelitian karena daerah pangalengan sendiri merupakan 

daerah yang sedang berkembang dan keberadaan pasar ini fungsinya 

sangat vital bagi masyarakat Pangalengan disamp[ing juga lokasi pasarnya 

yang terletak di daerah yang strategis sehingga memiliki aspek 

keuntungan yaitu mudah dijangkau oleh masyarakat dan memiliki nilai 

ekonomi yang cukup tinggi. 

Penggunaan metode NPV, PI dan BEP untuk melakukan analisis 

kelayakan ekonomi dikarenakan metode variabel dalam melakukan 

menggunakan metode tersebut dapat mewakili aspek dan tujuan yang 

ingin penulis capai dan variabelnya sesuai dan memungkinkan untuk 

dilakukannya analisa. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

a. Secara ekonomi, apakah proyek Revitalisasi Pasar Pangalengan layak 

atau tidak dan berapa unit yang terjual yang dibutuhkan oleh pihak 

pengelola untuk mencapai titik impas? 

b. Melihat dari aspek teknis, apakah Pasar Pangalengan mengikuti 

spesifikasi merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan 
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Gedung? 

1.3 Maksud dan Tujuan 

 

a. Menentukan layak tidaknya proyek dari sisi ekonomi untuk dilanjutkan 

menggunakan Metode Net Present Value (NPV) dan Profitability Index 

(IP) dan menghitung Break Even Point/titik impas. 

b. Mengetahui apakah proyek Revitalisasi Pasar Pangalengan Kabupaten 

Bandung secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung. 

1.4 Batasan Penelitian 

  
a. kelayakan ekonomi menggunakan metode Metode Net Present Value 

(NPV) dan Profitability Index (IP) dan menghitung Break Even 

Point/titik impas. 

b. Analisa teknis menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis angunan 

Gedung. 
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1. 5 Kerangka Berfikir 
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