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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Studi kelayakan adalah metode yang bertujuan untuk mengetahui layak 

atau tidak layak sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan. Maka dari itu studi 

kelayakan dilakukan untuk mengetahui gambaran kedepannya dan tingkat resiko 

yang akan terjadi jika sebuah proyek akan dilakukan. Jika studi kelayakan sudah 

dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan (Decision 

Making). Apakah proyek akan dilaksanakan atau tidak. Biasanya yang mengambil 

keputusan adalah pihak – pihak yang akan melaksanakan proyek seperti owner 

atau pemilik proyek dan desingner atau  perencana proyek.  

Perkembangan pembangunan di kota Batam sangatlah pesat  sehingga 

dalam hal ini yang akan dibahas adalah studi kelayakan untuk sebuah proyek 

pembangunan ruko tiga lantai yang berada di jl. jenderal Achmad Yani - Batam. 

Tepatnya berada di lokasi proyek Apartement Tower Meisterstadt Pollux Habibie. 

Melihat perkembangan ekonomi yang sangat pesat dibatam maka bisinis property 

seperti pembangunan ruko atau rumah toko merupakan suatu bisnis yang sangat 

bagus untuk dikembangkan. Bisnis property merupakan pertukaran barang dan  

jasa beserta uang yang saling menguntungkan yang berkaitan dengan hunian atau 

perumahan dan ruko ( rumah toko )  sebagai komplek perdagangan dan 

perkantoran dalam hal ini bisnis property berkaitan erat dengan komersial. Oleh 

sebab itu untuk mengetahui apakah pembangunan ruko yang akan dilaksanakan 
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akan menguntungkan atau malah merugikan. Maka perlu adanya studi kelayakan 

terhadap proyek pembangunan ruko yang akan dikerjakan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada studi kelayakan pembangunan ruko yang akan 

dibahas diantaranya adalah: 

1. Bagaimana metode analisis kelayakan proyek pembangunan ruko di proyek 

Apartement Tower Meisterstadt Pollux Habibie? 

2. Apakah hasil metode analisis kelayakan proyek pembangunan ruko tersebut 

dapat menguntungkan dari segi penjualan atau segi finansial? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan kegiatan yang tidak dapat dijabarkan atau 

dijelaskan oleh penulis karena keterbatasan waktu dan informasi. Sehingga 

penulis membuat batasan masalah. Batasan masalah yang tidak dapat di jabarkan 

antara lain: 

1. Penelitian tentang studi kelayakan hanya di batasi dari segi finansial. 

2. Analisis kelayakan hanya menggunakan metode net present value, payback 

period, internal rate of return, provitability indeks dan return on invesment. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari studi kelayakan sebuah proyek pembangunan ruko ( 

rumah took ) yang berada di jl. Jenderal Achmad Yani – Batam tepatnya di 

proyek Apartement Tower Meisterstadt Pollux Habibie adalah. 
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1. Mengetahui apakah proyek pembangunan ruko di proyek Apartement 

Tower Meisterstadt Pollux Habibie layak atau tidak layak dikerjakan.  

Dikatakan layak jika memnuhi syarat dari perhitungan metode – 

metode studi kelayakan net present value, payback period, internal 

rate of return, provitability indeks dan return on invesment.  

2. Menganalisis kelayakan proyek di  proyek Apartement Tower 

Meisterstadt Pollux Habibie dari sisi penjualan atau finansial. Dihitung 

dari besaran pengeluaran yang dilakukan untuk membangun proyek 

tersebut yang dibandingkan dengan besaran pemasukan dari penjulan 

pembangunan ruko tersebut dalam kurun waktu yang telah 

derencanakan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mencari informasi 

di lapangan dan menanyakan langsung ke narasumer atau orang yang telah 

mendalami tentang pekerjaan tersebut. Penulis mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian 

tesebut, diantaranya adalah: 

1. Dapat mengetahui tatacara mengevaluasi sebuah modal yang akan dijalankan. 

2. Dapat mengatur seberapa besar harga penjualan ruko yang akan dibangun 

sebagai modal bisnis jangka panjang. 

3. Dapat mengembangkan gagasan untuk membangun proyek yang 

menguntungkan. 
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4. Dapat mengetahui langkah – langkah yang dilakukan dalam studi kelayakan 

sebuah proyek pembanguan ruko. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah perlu adanya 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori yang sesuaidengan metode pemecahan 

masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan metode-metode 

analisis studi kelayakan property 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai tahapan proses penelitian, mulai dari 

persiapan hingga tahapan penyusunan laporan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang analisis dari hasil pengolahan data 

danpemecahan masalah yang diteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan dari pengolahan analisis data 

melalui beberapa metode yang di gunakan penulis dalam analisis 

studi kelayakan property. 
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