
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

banyaknya pengusaha yang menginvestasikan modalnya, dan adanya

kecenderungan semakin meningkatnya pembangunan perumahan di daerah

berkembang.

Tabel 1.1 Total Kredit properti yang Disalurkan Perbankan (Triliun Rupiah)
Jenis Kredit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kredit Pemilikan
Rumah (KPR)

15,596 20,79 27,7 26,663 37,89 43,739 44,829 67,761

Sumber : Bank Indonesia 2013
Permasalahan manajemen dalam perusahaan merupakan salah satu bagian

yang sangat penting. Pemasaran yang dilakukan dengan strategi yang baik akan

dapat menempatkan produk pada posisi yang tepat dan menguasai pasar.

Pemasaran adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengarahkan

usahanya guna memuaskan konsumen dengan memperoleh keuntungan. Ini
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merupakan pemikiran baru dalam bisnis dan menggantikan cara berfikir yang

mengarah pada produk (Gregorius Chandra,2001).

PT. Arima Karya Properti merupakan usaha yang bergerak di bidang

pengembangan perumahan. Bertindak sebagai pengembang perorangan, Supplier,

dan pelaksana proyek. Perumahan Arima Cluster adalah salah satu perumahan

yang dikembangkan oleh PT. Arima Karya Properti yang berkonsep cluster, yang

sedang melakukan pembangunan komplek perumahan beralamat di jln. Budi daya

Ujung, pekanbaru. Sebenarnya Track record dari pengembang sendiri sudah ada

di bidang bisnis property. Namun dalam proyek sebelumnya hanya berbentuk bagi

hasil dengan perusahaan lain. yang terletak di berbagai lokasi di kota pekanbaru.

Adapun daftar lokasi perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar lokasi perumahan

No Nama perumahan Lokasi Sistem Proyek

1 Taman Firdaus Jl. Sudirman Sistem bagi hasil
2 D’Bidadari Jl. HR.Soebrantas Sistem bagi hasil
3 Arima Cluster Jl. Budi Daya Perorangan

Sumber : PT. Arima Karya properti 2013

Perumahan ini terdiri dari berbagai macam tipe rumah antara lain, rumah

tipe 48/120, tipe 58/130, tipe 75/160 dan ruko dua lantai. Gambar di bawah ini

memperlihatkan rumah contoh (perumahan arima cluster).

(a) (b)

Gambar 1.1 Rumah contoh Tipe 48/120 Gambar 1.2 Rumah contoh Tipe 58/130

Sumber : PT. Arima Karya properti 2013
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(c)

Gambar 1.3 Rumah contoh Tipe 75/160

Sumber : PT. Arima Karya properti 2013

Karena pengembang perumahan arima cluster masih baru dan belum

adanya strategi pemasaran yang tetap, maka dibutuhkan suatu rekomendasi yang

terhitung dan terukur sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Walaupun

pada dasarnya sebenarnya promosi sudah dilakukan sama seperti promosi

perumahan yang lain seperti pemberian potongan harga, pemberian bonus untuk

setiap pembelian, pemasangan baliho, penyebaran brosur, dan penayangan iklan

di media cetak, tetapi penjualan tetap belum sesuai target yaitu seminimalnya 2

unit rumah terjual atau adanya pemasukan sebesar Rp600.000.000 perbulan.

Adapun data penjualan Perumahan Arima Cluster adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Penjualan Perumahan Arima Cluster
Bulan Unit Tipe Omzet Target Selisih (Gap)

Januari 2 48,58 Rp500.000.000 Rp600.000.000 Rp100.000.000
Februari 1 75 Rp375.000.000 Rp600.000.000 Rp225.000.000

Maret - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000
April 1 48 Rp225.000.000 Rp600.000.000 Rp375.000.000
Mei - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000
Juni 1 58 Rp315.000.000 Rp600.000.000 Rp285.000.000
Juli - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000

Agustus 1 48 Rp235.000.000 Rp600.000.000 Rp365.000.000
September 2 48,58 Rp565.000.000 Rp600.000.000 Rp35.000.000
Oktober - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000

November - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000
Desember 4 58,58,58,75 Rp1.400.000.000 Rp600.000.000 Rp800.000.000
Januari - - - Rp600.000.000 Rp600.000.000

Total Rp3.615.000.000 Rp7.800.000.000 Rp4.185.000.000
Sumber : PT. Arima Karya properti 2013
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Maka dari tabel di atas dapat disederhanakan menjadi grafik seperti dibawah ini:

Gambar 1.4 Grafik penjualan perumahan arima cluster

Sumber : PT. Arima Karya Properti 2013

Dari grafik di atas, dapat di ketahui bahwa ada penurunan penjualan dari

bulan januari hingga maret. Bahkan di bulan maret tidak ada penjualan sama

sekali. Sedangkan target penjualan perbulan perusahaan menargetkan minimal dua

unit rumah 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 :
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“Penentuan strategi pemasaran perumahan dengan menggunakan analisis

SWOT dan analisis AHP”

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi antara analisis SWOT

(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dan metode AHP (Analytical

Hierarchy Process). Analisis SWOT dipilih karena analisis ini sangat bermanfaat

dalam proses perencanaan strategi. Setelah didapatkan opsi strategi, maka dapat

dipilih opsi strategi terbaik dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process.

AHP dipilih karena AHP dapat membantu menentukan pilihan  terbaik yang

melibatkan banyak kriteria berdasarkan intuisi dan persepsi para ahli dengan tetap

memperhatikan konsistensi. Penelitian ini akan dilakukan dengan tahap-tahap

sebagai berikut: Analisis SWOT dibuat dengan cara mengidentifikasikan faktor

internal dan faktor eksternal untuk menentukan faktor pendukung dan faktor

penghambat dalam pertumbuhan penjualan perumahan arima cluster. Pendekatan

AHP dibuat dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan

menyusunnya dalam suatu hirarki, kemudian dilakukan penilaian atas hirarki

tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka

adapun  perumusan masalah  pada penelitian ini adalah: “Bagaimana

menentukan strategi pemasaran sehingga dapat mengoptimalkan penjualan

perumahan di Arima Cluster”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Strategi pemasaran berdasarkan kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman (SWOT) di perumahan arima cluster

2. Menentukan  keputusan yang akan diambil dalam meningkatkan penjualan

perumahan Arima Cluster dengan menggunakan AHP (Analytical

Hierarchy Process)
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3. Memberikan masukan kepada manajemen perumahan arima cluster

mengenai strategi pemasaran yang akan dilakukan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis sebagai bahan peningkatan kemampuan dalam menganalisis

masalah dan penerapan ilmu yang telah di pelajari.

2. Peneliti dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih

lanjut.

3. PT. Arima Karya Properti, diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan

untuk memberikan informasi mengenai strategi pemasaran yang akan di

lakukan. Sehingga volume penjualan di perumahan arima cluster sesuai

dengan harapan yang di inginkan, dan memperoleh keuntungan yang

memuaskan.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Area penelitian hanya Perumahan yang berlokasi di Kecamatan Tampan,

dengan tipe bangunan yang hampir sama dan berkonsep perumahan

Cluster.

2. Kenaikan harga  dianggab tidak berpengaruh terhadap penjualan rumah di

Arima Cluster.

3. Naik turunnya suku bunga perbankan dianggap tidak berpengaruh terhadap

penjualan rumah di Arima Cluster .

1.6 Posisi Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan

maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian
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Tabel 1.4 Posisi penelitian

Nama MUJASTIKA AZZAWILDA
TSANTI

MUHAMMAD
SYAHPADRI

MARCO
FERDINAN

Tahun 2008 2009 2010 2013

Judul
Penelitian

Analisa strategi
pemasaran dengan
menggunakan
SWOT

Analisis
Strategi  pemasaran
produk  susu  nandhi
murni
Dalam  meningkatkan
pangsa  pasar  pada
koperasi
Pemasaran produk
susu (kpps) batu

Penggunaan
Analisis Swot Dan
Analisis Ahp Untuk
Menentukan
Strategi Pemasaran
Perusahaan

Penentuan strategi
pemasaran
perumahan dengan
menggunakan
analisa SWOT dan
AHP

Tujuan
Penelitian

Untuk mengetahui
kecenderungan
lebih dominan
pada daerah
strategi kekuatan
peluang. Sehingga
dapat menjadi
masukan dalam
pengambilan
keputusan
perusahaan.

Untuk  mengetahui
strategi  pemasaran
apa  yang  selama  ini
diterapkan  oleh
Koperasi  Pemasaran
Produk  Susu
(KPPS)  Batu
bdalam
meningkatkan pangsa
pasarnya dan
mengetahui  faktor
apa  saja  yang
menjadi kendala
Koperasi
Pemasaran Produk
Susu  (KPPS) Batu
dalam merealisasikan
strategi
pemasaran yang telah
dipilih guna
meningkatkan pangsa
pasarnya.

Untuk menambah
rekomendasi
dalam menentukan
strategi pemasaran
perusahaan dan
mengusulkan
program-program
kerja yang dapat
menambah volume
penjualan melalui
hasil peneliti
dalam menentukan
strategi pemasaran
perusahaan.

untuk mengetahui
strategi yang tepat
untuk
meningkatkan
Penjualan
perumahan di arima
cluster.

Objek
Penelitian

PT. Hotel mutiara
merdeka,

Pekanbaru

Koperasi Batu  jl.
Diponegoro N0. 8,

Malang

CV. Pusat
Pengolahan Kelapa

Terpadu
Yogyakarta

PT. Arima karya
properti, Pekanbaru

Metode Analisis SWOT Analisis SWOT
Analisis SWOT
dan AHP

Analisis SWOT
dan AHP
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1.7 Sistematika Pnulisan

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, sistematika penulisan dan

Sistematika Pnulisan.

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 analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

dan metode AHP (Analytical Hierarchy Process).

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan

data, alat yang digunakan serta análisis/metode yang digunakan

untuk menyelesaikan masalah faktor yang mempengaruhi nilai

jual perumahan.

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 metode antara analisis SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threat) dan metode AHP (Analytical

Hierarchy Process). Untuk mengetahui posisi perusahaan dan

strategi pemasaran terbaik yang akan di lakukan.

BAB V Analisa

Menguraikan dan menganalisa secara keseluruhan semua yang

telah dihasilkan dan telah diolah pada Bab sebelumnya.
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BAB VI Penutup

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.

.


