
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang  adil, makmur, materiil dan spiritual. Dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut, maka kegiatan di bidang pembangunan semakin

digalakkan, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka dengan

sendirinya kebutuhan masyarakat semakin meningkat termasuk di bidang

perdagangan, seperti jual-beli kios sebagai tempat berdagang untuk memenuhi

kebutuhan hidup.

Pendapatan penduduk di Indonesia rata-rata masih relatif rendah. Hal

tersebut juga mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup salah

satunya seperti untuk memiliki kios untuk berdagang, karena mereka tidak dapat

sepenuhnya membuat atau mengadakan sendiri, lebih-lebih bagi mereka yang

tidak punya lahan sendiri yang siap untuk di bangun kios untuk menjalankan

usaha atau berdagang.

Para pelaku usaha atau pengembang kios-kios yang biasanya terdapat di

pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Para pelaku usaha dalam menawarkan kios-

kiosnya kepada pembeli atau calon pengguna kios, menggunakan sistem kontrak

sewa-menyewa atau jual-beli, dalam arti kios atau tempat tersebut dapat dipakai

dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan atau dapat dimiliki oleh

pembeli.

Metropolitan City merupakan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jl. HR.

Subrantas km 12,5 Panam Pekanbaru. Metropolitan City ini memiliki lahan yang

cukup luas serta memiliki komplek ruko dengan arsitektur modern. Selain ruko

sarana yang mendukung yaitu berupa kios-kios yang ada didalamnya, dimana

kios-kios tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Metropolitan City ini

terletak dilokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan Universitas Riau dan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu banyak perumahan

penduduk disekitarnya. Hal tersebut yang mendukung bagi para pedagang yang

berminat untuk menyewa kios-kios yang ada. Gedung Metropolitan City dibangun

dua lantai, dilantai pertama terdapat Giant, ATM, dan lainnya, sedangkan
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pada lantai dua terdapat kantor pemasaran atau pengelola Metropolitan City,

mushola, dan selebihnya kios-kios ponsel. Kios-kios yang ada di sewakan bagi

pedagang yang berminat untuk berdagang.

Pada survei yang dilakukan di Metropolitan City ternyata dari kios-kios

yang ada di latai dua masih cukup banyak yang belum terisi. Jika dibandingkan

dengan kios lantai satu, maka harga kios lantai dua jauh lebih murah. Adapun data

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Kios di Lantai Dua

Ukuran
(m)

Jumlah
(Unit)

Harga Sewa/Bln
(Rp)

Terisi Kosong
Jumlah
(Unit)

Persentase (%) Jumlah
(Unit)

Persentase (%)

4,5x4 18 1.000.000 14 77.78 4 22.22
4,5x4 7 550.000 2 28.57 5 71.43
4,5x5 24 1.200.000 24 100 - 0
4,5x5 7 550.000 - 0 7 100
3,5x5 4 1.000.000 4 100 - 0
2,25x5 2 750.000 2 100 - 0
2,25x5 2 1000.000 2 100 - 0
Jumlah 64 6.050.000 48 75 16 25

(Sumber: Pengambilan Data 2013)

Berdasarkan tabel diatas jumlah seluruh kios yang disewakan  dilantai dua

sebanyak 64 kios. Sebenarnya jumlah seluruhnya ada 66 kios, tetapi 2 kios

digunakan sebagai kantor pengelola dan sebagai mushola,  kios yang tersewa

sebanyak 48 kios dengan accupancy 75%. Sedangkan kios yang belum tersewa

sebanyak 16 kios dengan accupancy 25%. Pendapatan yang diterima oleh pihak

manajemen metropolitan city jika kios tersewa seluruhnya sebesar 62.000.000

rupiah/bulan. Sedangkan kerugian yang diterima oleh pihak manajemen

metropolitan city akibat kiosnya tidak tersewa dengan occupancy 25% sebesar

15.500.000 rupiah/bulan. Nilai kerugian tersebut akan sangat besar jika dihitung

pertahun.

Dibawah ini merupakan daftar kios yang berada di lantai satu. Daftar kios

yang dilantai satu berikut digunakan sebagai pembanding dari kios yang berada

dilantai dua. Jika dibandingkan dari tabel kios yang berada di lantai dua dapat

dilihat bahwa harga kios yang berada di lantai satu jauh lebih mahal dari kios

yang berada di lantai satu. Berikut daftar kios yang berada di lantai satu.
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Tabel 1.2 Daftar Jumlah Kios di Lantai Satu

Ukuran
(m)

Jumlah
(Unit)

Harga Sewa/Bln
(Rp)

Terisi Kosong
Jumlah
(Unit) Persentase (%)

Jumlah
(Unit) Persentase (%)

9x8 1 8.640.000 1 100 - -

4,5x8 11 4.320.000 11 100 - -

4,5x8 6 3.000.000 2 33,33 4 66,67

18x8 1 14.300.000 1 100 - -

3,5x8 2 5.000.000 2 100 - -

Jumlah 21 35.260.000 17 80,95 4 19,05

(Sumber: Pengambilan Data 2013)

Agar lebih mudah melihat kios di lantai dua pada bagian mana yang sudah

terisi serta kios yang masih kosong, maka di bawah ini di tampilkan gambar denah

kios yang berada di lantai dua metropolitan city.
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Gambar 1.1 Denah Kios Lantai 2 MTC (Sumber: Pengambilan Data, 2013)
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Gambar 1.2 Contoh Kios Kosong (Sumber: Pengambilan Data, 2013)

Akibat dari adanya kios yang kosong tersebut sehingga pihak pengelola

Metropolitan City belum mencapai target pemasaran kios-kios yang ada. Hal ini

tentu menjadi masalah bagi pihak pengelola Metropolitan City bila kios-kios

tersebut kosong terus atau tidak ada yang menyewa. Berdasarkan permasalahan

tersebut saya mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Minat Penyewa Kios (Studi Kasus : Metropolitan City)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan

sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan minat penyewa kios di Metropolitan

City berkurang ?

2. Bagaimanakah cara meningkatkan pemasaran kios di Metropolitan City

sehingga di peroleh occupancy 100% ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menganalisa faktor-faktor penyebab berkurangnya minat penyewa kios di

Metropolitan City.

2. Merancang strategi pemasaran kios di Metropolitan City sehingga di

peroleh occupancy 100% .



I-6

1.4 Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada

penulis, pembaca, maupun bagi perusahaan . Adapun manfaat penelitian ini

yaitu :

1. Bagi Penulis

a) Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah ke

dalam aspek yang nyata.

b) Dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang kajian strategi

pemasaran.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat

penyewa kios-kios yang ada sehingga kios-kios yang kosong selama ini

menjadi terisi oleh penyewa.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang

berkenaan dengan pemasaran dan kluster.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang lebih jelas dan lebih

terarah maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2013 di Metropolitan

City Panam, Pekanbaru.

2. Kios yang di jadikan objek penelitian merupakan Kios yang berada di

lantai dua MTC.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai pemasaran juga pernah dilakukan sebelumnya oleh

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian dibawah ini.
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir
Penulis Judul Penelitian Tujuan Tempat Metode Tahun

Intan Sari Zaitun

Rahma

Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi

Permintaan Perumahan

Tipe Cluster

( Studi Kasus Perumahan
Taman Sari )
Di Kota Semarang

Menganalisis Faktor - Faktor

Yang Mempengaruhi

Permintaan Perumahan

Khususnya Tipe Cluster Pada

Perumahan Tamansari

Majapahit Semarang

Perumahan Taman

Sari Majapahit

Semarang

Cluster, Analisis Regresi Linier

Berganda
2010

Firman Harjuan

Jaya

Analisis Cluster Dan

Association Rule Pada

Data Web Log Server

Meningkatkan Kualitas

Desain Dan Pelayanan

Website

Data Web Log Server

Di Situs

Www.Fschool.Us

Analisa Cluster Dan

Association Rule
2011

Eko Purwanto

Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi

Minat Sewa Kios (Studi

Kasus Di Metropolitan

City (Mtc) Panam)

Menganalisa faktor-faktor

Yang Mempengaruhi Minat

Penyewa Kios

Metropolitan City

(Mtc) Panam
Kluster, pemasaran 2013
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1.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan laporan ini sesuai

dengan judul, penulis menyusun penjelasannya dari ringkasan setiap isi, dan bab

per bab yang dibagi dalam enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini dikemukakan secara garis besar isi penelitian

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab kedua ini berisikan teori-teori penunjang yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini berisikan penjelasan tentang model yang akan

digunakan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

memecahkan masalah beserta flow chart pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan data umum perusahaan dan data yang diperlukan

untuk pemecahan masalah serta hasil dari pemecahan masalah.

BAB V ANALISA

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan hasil dari pengolahan data

yang dilakukan berdasarkan teori yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa serta saran yang

diajukan penulis sebagai suatu masukan yang ditujukan kepada

tempat penelitian yang bersangkutan.


