
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang sangat pesat pada saat ini membuat tingkat 

persaingan yang cukup tinggi diantara para pelaku usaha. Setiap perusahaan 

berusaha untuk menjadi yang terbaik dari para pesaingnya. Dalam menghadapi 

persaingan tersebut dibutuhkan suatu perhatian khusus mengenai seberapa jauh 

pertumbuhan dan kemajuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Jika tidak 

maka perusahaan akan tenggelam dan kalah bersaing atau akan mengalami 

kebangkrutan yang mengakibatkan perusahaan tersebut gulung tikar. 

Barang dan jasa yang ada di pasaran bisa memiliki keseragaman antara 

produk yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena suatu produk 

yang sukses di pasar akan segera diikuti oleh para pesaing dengan menghasikan 

produk yang sejenis dengan produk tersebut. Banyaknya keseragaman pada 

produk-produk yang terdapat di pasar membuat para konsumen dihadapkan pada 

banyaknya pilihan terhadap produk yang diinginkan. 

Rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal 

selama periode waktu tertentu. Rumah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam 

hidup manusia dan masuk dalam sebuah lingkar kebutuhan, yang setiap insan 

harus memilikinya. Sebagai salah satu kebutuhan bagi hidup manusia, rumah amat 

berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Dimasa kini rumah 

tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung dari panas, hujan dan binatang luar, 

namun berubah menjadi status sosial sang pemilik. Rumah, menjadi gambaran jati 

diri, karakter dan nilai hidup seseorang. 

Pada kondisi lingkungan dimana terjadi perkembangan jumlah penduduk, 

akan diikuti oleh pengembangan pemukiman baru sehingga diperlukan adanya 

sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini tentunya 

menjadi peluang bagi pengusaha/pengembang untuk ikut berperan dalam 

mengadakan pembangunan perumahan. Saat ini usaha membangun perumahan 

merupakan salah satu peluang bisnis yang sedang marak, ditandai dengan cukup 
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banyaknya pengusaha yang menginvestasikan modalnya, dan adanya 

kecenderungan semakin banyaknya pembangunan perumahan di daerah 

berkembang, sebut saja di pekanbaru yang saat ini banyak sekali developer yang 

memanfaatkan lahan kosong untuk pembangunan perumahan. Ketatnya 

persaingan mengharuskan perusahaan memiliki strategi yang tepat untuk 

memasarkan perumahannya. 

CV. Gemilang Nusantara merupakan usaha yang bergerak dibidang 

pengembangan perumahan. Bertindak sebagai pengembang perorangan, Supplier, 

dan pelaksana proyek. Perumahan Graha Bintang merupakan perumahan yang 

pertama dikembangkan oleh CV. Gemilang Nusantara, yang sedang melakukan 

pembangunan komplek perumahan beralamat di Jalan Uka Garuda Sakti km 3, 

Panam-Pekanbaru. Tipe rumah dari graha bintang yaitu tipe rumah 36 dengan luas 

tanah 112,5 m dan harga jual rumah perunitnya yaitu sebesar Rp.123.000.000, 

gambar di bawah ini memperlihatkan contoh rumah dari perumahan graha 

bintang. 

 
Gambar 1.1 Contoh Perumahan Graha Bintang 

Sumber : CV. Gemilang Nusantara 2017 

Karena pengembang perumahan graha bintang masih terbilang baru dan 

belum adanya strategi pemasaran yang tetap, maka dibutuhkan suatu rekomendasi 

yang terhitung dan terukur sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 

Untuk itu perlu adanya strategi yang tepat untuk memasarkan perumahan graha 

bintang ini agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil penjualan perumahan graha 
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bintang, agar dapat bertahan ditengah kemajuan kota pekanbaru sehingga dapat 

bersaing dengan perumahan-perumahan yang ada di pekanbaru. Walaupun pada 

dasarnya promosi sudah dilakukan seperti misalnya pemasangan baliho, 

penyebaran brosur ke pusat perbelanjaan, perkantoran, perusahaan, pasar-pasar 

kaget serta relasi atau rekan kantor tetapi penjualan masih belum sesuai target 

yaitu minimal 4 unit rumah terjual atau adanya pemasukan sebesar Rp. 

492.000.000 perbulan. 

Pertama-tama pada penelitian ini dilakukan penyebaran lembaran kosong 

kepada 30 orang responden yang berguna untuk mengetahui suara konsumen 

tentang klasifikasi perumahan dengan tipe bangunan rumah 36 yang diinginkan 

oleh para konsumen. Adapun yang menjadi responden ditinjau dari pekerjaan 

yaitu pegawai/karyawan swasta sebanyak 15 orang, wiraswasta 6 orang, pedagang 

5 orang dan guru sebanyak 4 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi 

perumahan yang diinginkan oleh para konsumen dapat dilihat pada Tabel 1.1 

dibawah ini : 

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Suara Konsumen Tentang Perumahan Tipe 36 

No. Klasifikasi Perumahan yang diinginkan Frekuensi 

1. Kualitas bangunan rumah yang menjadi prioritas utama 21 orang 

2. Lokasi yang strategis ataupun akses jalan yang bagus 27 orang 

3. Desain rumah dengan standar terbaru dan minimalis 13 orang 

4. Lingkungan yang nyaman, bersih, bebas polusi dan tidak banjir 25 orang 

5. 

Memiliki sarana dan prasarana (pos keamanan, tempat 

pendidikan, tempat ibadah, lapangan olahraga, drainase, air 

bersih dan listrik yang memadai) 

30 orang 

6. Harga terjangkau (DP dan angsuran yang ringan) 23 orang 

Sumber : Pengumpulan Data 2017 

 Dari tabel diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya dari 30 

responden yang menginginkan kualitas bangunan itu prioritas utama yang menjadi 

tolak ukur dari klasifikasi perumahan dengan tipe bangunan 36 yaitu sebanyak 21 

orang, kemudian lokasi yang strategis ataupun akses jalan yang bagus sebanyak 

27 orang, desain rumah dengan standar terbaru dan minimalis hanya 13 orang, 
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lingkungan yang nyaman, bersih, bebas polusi dan tidak banjir 25 orang, memiliki 

sarana dan prasarana (pos keamanan, tempat pendidikan, tempat ibadah, lapangan 

olahraga, drainase, air bersih dan listrik yang memadai) sebanyak 30 orang, dan 

yang terakhir harga terjangkau (DP dan angsuran yang ringan) yaitu sebanyak 23 

orang. 

CV. Gemilang Nusantara yang memiliki luas tanah 1 hektar (ha) akan 

membangun perumahan sebanyak 62 unit rumah dengan target pembangunan 1,4 

tahun atau setara dengan 16 bulan, yang artinya target penjualan perbulan yaitu 

sebanyak 4 unit dan pada saat sekarang ini CV. Gemilang Nusantara hanya 

mampu menjual rumah sebanyak 16 unit terhitung dari bulan Juni 2016 - Maret 

2017 yang seharusnya rumah yang sudah terjual sebanyak 40 unit. Adapun data 

penjualan Perumahan Graha Bintang dapat dilihat pada Tabel 1.2 : 

Dari Gambar 1.3 dapat di ketahui bahwa adanya ketidakstabilan penjualan 

disetiap bulannya meskipun ada dibeberapa bulan yang mengalami kenaikan 

penjualan namun itu belum juga mencapai angka tartget. Bahkan di bulan oktober 

dan desember tidak ada penjualan sama sekali. Sedangkan target penjualan dari 

perusahaan disetiap bulannya yaitu menargetkan minimal 4 unit rumah yang 

terjual.  

Penetapan strategi pemasaran akan berpengaruh terhadap naik turunnya 

hasil penjualan perusahaan. Untuk dapat mencapai apa yang diinginkan oleh pihak 

perusahaan, perlu di perhatikan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

Mengingat faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan 

dalam kelangsungan kegiatan usahanya, maka dengan latar belakang masalah 

diatas, penulis sangat tertarik sekali untuk melakukan penelitian dalam bidang 

pemasaran bisnis properti, penulis mengambil judul : “Usulan Strategi 

Pemasaran Perumahan Graha Bintang Menggunakan Metode QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrix)” 

Selain masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih 

memperkuat latar belakang masalah dari perumahan Graha Bintang yang menjadi 

objek penelitian penulis, penulis juga membandingkan perumahan Graha Bintang 

ini dengan salah satu perumahan yang ada di rimbo panjang yaitu perumahan 
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Pesona Shanon 3. Jika dilihat dari penjualannya maka perumahan Pesona Shanon 

3 lebih unggul dibandingkan dengan perumahan Graha Bintang,  

Kemudian dari strategi pemasaran perumahan Pesona Shanon 3 ini juga 

lebih berhasil bila dibandingkan dengan perumahan Graha Bintang itu semua 

terlihat dari penjualan yang dihasilkan disetiap bulannya. Strategi yang terlihat 

lebih menonjol dari perumahan Pesona Shanon 3 yaitu strategi direct sayling 

artinya penjualan berantai yang berarti disetiap ada orang yang berhasil untuk 

menjualkan perumahan Pesona Shanon 3 akan diberikan komisi oleh pihak 

perusahaan, jadi bukan hanya pihak marketing saja yang bisa menjual tapi orang 

lain juga bisa turut andil terutama orang yang pernah membeli perumahan 

tersebut. 

Hal yang paling menarik di sini untuk dibandingkan adalah harga jual 

rumah perunitnya, selanjutnya promo yang dibuat oleh masing-masing 

perumahan, perumahan Graha Bintang dapat dikatakan cukup sedikit untuk 

melakukan promo bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali, itu semua dapat 

dilihat mulai dari DP yang relatif terbilang tinggi (yaitu sebesar 50% dari harga 

jual rumah) sampai kepada bonus ataupun diskon dari pembelian perumahan 

tersebut. Sedangkan perumahan Pesona Shanon 3 lebih gencar untuk melakukan 

promo apalagi pada event-event tertentu, pihak perusahaan memberikan bonus 

ataupun diskon untuk pembeli tercepat, gratis pemasangan listrik, gratis balik 

nama selain itu DP dan angsuran yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

perumahan Graha Bintang yaitu berkisar antara Rp. 2.000.000 – Rp. 3000.000 

sampai akad selesai.  

Sama halnya dengan CV. Gemilang Nusantara PT. Atlanta Perkasa Abadi 

juga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengembang perumahan. 

Perumahan yang menjadi proyek dari PT. Atlanta Perkasa Abadi ini adalah 

perumahan Pesona Shanon 3 beralamat di Jalan Rimbo Panjang, untuk tipe rumah 

dari perumahan Pesona Shanon 3 yaitu tipe rumah 36/108 dengan harga jual 

rumah perunit yaitu sebesar Rp.110.000.000. Luas tanah yang dimiliki untuk 

keseluruhannya 2 hektar (ha) dan akan melakukan pembanguan perumahan 

sebanyak 120 unit dengan target pembangunan (kontraknya) selama 2 tahun yang 
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artinya target disetiap bulannya untuk penjualan rumah adalah 5 unit. Untuk 

contoh rumah dari perumahan Pesona Shanon 3 dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

Adapun data penjualan perumahan Pesona Shanon 3 dapat dilihat pada 

Tabel 1.3, dari tabel tersebut terlihat bahwasanya disetiap bulan PT. Atlanta 

Perkasa Abadi mampu menjual rumah lebih dari 5 unit terkecuali pada bulan 

Februari dan Maret 2017 akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap 

perusahaan dikarenakan apabila dihitung dari bulan Juni 2016 – Maret 2017 

perusahaan memiliki target penjualan rumah sebanyak 50 unit dan realitanya 

rumah yang berhasil terjual sebesar 81 unit artinya target tercapai bahkan 

melampaui target yang telah ditetapkan. 

 
Gambar 1.2 Contoh Perumahan Pesona Shanon 3  

Sumber : PT. Atlanta Perkasa Abadi 2017 
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Tabel 1.2 Data Penjualan Perumahan Graha Bintang  

Bulan 
Unit Rumah 

Terjual 
Target Tipe Omzet Target Keterangan 

Juni 2016 2 4 36/112,5 Rp.246.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Juli 2016 2 4 36/112,5 Rp.246.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Agustus 

2016 
1 4 36/112,5 Rp.123.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

September 

2016 
3 4 36/112,5 Rp.369.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Oktober 

2016 
- 4 - - Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

November 

2016 
1 4 36/112,5 Rp.123.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Desember 

2016 
- 4 - - Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Januari 

2017 
2 4 36/112,5 Rp.246.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Februari 

2017 
2 4 36/112,5 Rp.246.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Maret 

2017 
3 4 36/112,5 Rp.369.000.000 Rp.492.000.000 Tidak Tercapai 

Total 16 40 36/112,5 Rp.1.968.000.000 Rp.4.920.000.000 Tidak Tercapai 

Sumber : CV. Gemilang Nusantara 2017 
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Tabel 1.3 Data Penjualan Perumahan Pesona Shanon 3 

Bulan 
Unit Rumah 

Terjual 
Target Tipe Omzet Target Keterangan 

Juni 2016 6 5 36/108 Rp.660.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai  

Juli 2016 17 5 36/108 Rp.1870.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

Agustus 

2016 
8 5 36/108 Rp.880.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

September 

2016 
11 5 36/108 Rp.1.210.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

Oktober 

2016 
6 5 36/108 Rp.660.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

November 

2016 
6 5 36/108 Rp.660.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

Desember 

2016 
9 5 36/108 Rp.990.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

Januari 

2017 
11 5 36/108 Rp. 1.210.000.000 Rp.550.000.000 Target Tercapai 

Februari 

2017 
4 5 36/108 Rp.440.000.000 Rp.550.000.000 Tidak Tercapai 

Maret 

2017 
3 5 36/108 Rp.330.000.000 Rp.550.000.000 Tidak Tercapai 

Total 81 50 36/108 Rp.8.910.000.000 Rp.5.500.000.000 Target Tercapai 

Sumber : PT. Atlanta Perkasa Abadi 2017 
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Maka dari tabel diatas dapat disederhanakan menjadi grafik seperti dibawah ini : 

 
Gambar 1.3 Grafik Penjualan Perumahan Graha Bintang 

Sumber : CV. Gemilang Nusantara 2017 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana merancang 

strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan volume penjualan pada 

Perumahan Graha Bintang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi 

kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman pemasaran Perumahan Graha 

Bintang. 

2. Merancang strategi pemasaran yang tepat bagi Perumahan Graha Bintang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai bahan peningkatan kemampuan dalam menganalisis masalah 

tentang mengelola manajemen pemasaran dengan baik. 

b. Gambaran aplikasi ilmu Teknik Industri dalam kehidupan nyata.  

2. Bagi Perusahaan  

a. Sebagai informasi bagi menajemen permasarannya yang nantinya 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan strategi-strategi 

yang dihasilkan dari penelitian ini. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Adapun batasan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya sebatas memberikan usulan tentang strategi-strategi 

pemasaran. 

2. Penelitian ini menggunakan data penjualan pada kurun waktu tertentu 

(terhitung dari bulan Juni 2016-Maret 2017).  

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian ini mengenai perancangan strategi pemasaran dengan 

menggunakan matriks IE, SWOT dan QSPM juga pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan maka 

perlu ditampilkan posisi penelitian. Berikut adalah tampilan posisi penelitian pada 

penelitian ini. 

Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No. Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1. Strategi perencanaan 

dan pengembangan 

industri pariwisata 

dengan menggunakan 

metode SWOT dan 

QSPM 

(Purnomo, dkk) 

Strategi 

pengembangan 

yang dilakukan 

tidak terintegrasi 

dengan baik, 

hanya sebatas 

promosi. 

SWOT dan 

QSPM 

Untuk 

pengembanga

n komplek 

pariwisata 
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir (Lanjutan) 

No. Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

2. Perumusan strategi 

pemasaran melalui 

penentuan prioritas 

trapezoidal fuzzy 

number (Studi Kasus : 

Industri Minuman 

Tradisional) 

(Nunung Nurhasanah) 

Terbatasnya dana 

untuk 

mengembangkan 

usaha dan 

menjalankan 

kegiatan 

pemasaran 

Trapezodional 

Fuzzy Number 

Menambah 

pasar baru 

melalui 

produk baru 

(72,72), 

bermitra 

dalam 

investasi 

(71,50) dan 

menerobos 

pasar yang 

ada (70,93) 

3. Analisa SWOT dalam 

menentukan strategi 

pemasaran pada 

perusahaan 

(Suhartini) 

Pemasaran yang 

diterapkan kurang 

maksimal 

dikarenakan tidak 

ada SDM diposisi 

marketting 

sehingga 

menyebabkan 

penurunan 

penjualan 

SWOT Memperbaiki 

sistem dan 

meningkatkan 

promosi 

sehingga 

dapat 

memperluas 

target pasar 

4. Analisis strategi 

pemasaran sarinira 

hotchocolate dengan 

metode BCG, SWOT 

dan BENCHMARKING 

(Enriko Akbar) 

Hotchocolate 

termasuk produk 

yang baru, karena 

belum dikenal 

masyarakat luas  

BCG, SWOT 

dan  

BENCHMAR

KING 

Perlu adanya 

perbaikan 

dalam 

kemasan agar 

dibuat 

semenarik 

mungkin 

5. Usulan strategi 

pemasaran perumahan 

graha bintang 

menggunakan metode 

QSPM (Quantitative 

Strategic Planning 

Matrix) 

(Syaiful Bahri) 

Strategi yang 

diterapkan masih 

kurang tepat 

sehingga 

penjualan tidak 

memenuhi angka 

target 

IE, SWOT 

dan QSPM 

Mendapatkan 

strategi yang 

tepat guna 

meningkatkan 

volume 

penjualan  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Agar laporan penelitian ini tersturuktur dan tersususun dengan baik maka 

perlu adanya suatu sistematika laporan didalam penulisannya, adapun  sistematika 

penulisan pada laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pengantar dari penulisan laporan menuju pada 

pembahasan yang lebih lanjut, berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, posisi penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan semua teori-teori mengenai pemasaran yang 

berkaitan dengan perumahan serta prinsip dasar yang digunakan untuk 

membahas masalah yang berkaitan erat dengan kegiatan penelitian. 

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi antara matriks IE 

(Internal-Eksternal), SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

dan matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama penelitian berlangsung pada perumahan graha 

bintang. Gunanya untuk mengarahkan dan memberi kemudahan dalam 

analisis serta mencari solusi dalam pemecahan masalah sehingga 

meningkatkan kualitas dari suatu penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini menyajikan teknik pengumpulan data yang diperlukan dan 

teknik pengolahan data yang digunakan dalam pemecahan masalah, 

yang akan  membahas mengenai pengolahan data menggunakan 

matriks IE (Internal-Eksternal), SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) dan matriks QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). Untuk mengetahui posisi perusahaan dan strategi 

pemasaran terbaik yang akan di lakukan. 
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BAB V ANALISA 

 Menguraikan dan menganalisa secara keseluruhan semua yang telah 

dihasilkan dan telah diolah pada bab sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan dan analisa data 

yang diperoleh serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi penulis 

ataupun perusahaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian. 

  


