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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari

satu. Baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan,

mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Seraficha Gischa, 2020).

Sedangkan properti adalah semua benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun

kelompok yang diakui secara sah oleh pihak lain (pemerintah) ataupun diakui sah

secara adat (Property Indonesia,2020).

Pertumbuhan perekonomian Indonesia terus dipacu sehingga

pertumbuhannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara di Asia

Tenggara lainnya. Hal ini membuat potensi investasi di Indonesia makin besar.

Namun saat ini, minat investor untuk berinvestasi masih terkonsentrasi di Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Padahal, beberapa kota besar lainnya sudah bertumbuh dan makin potensial

untuk jadi sasaran investasi, salah satunya Surabaya. Sebagai salah satu kota

terbesar di Indonesia, Surabaya saat ini menjadi patokan sebuah standar penilaian

bisnis dan investasi setelah Jakarta. Termasuk untuk sektor properti. Kendati

bisnis dan investasi properti secara umum dipandang masih melambat, tetapi

Surabaya dinilai masih menunjukkan kelasnya sebagai pasar yang tak pernah

surut.
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Gambar 1.1

Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Rumah/Bangunan

Tempat Tinggal dan Wilayah di Jawa Timur, 2018

Sumber : jatim.bps.go.id (diakses pada 12 Februari 2020)

Data diatas menunjukkan bahwa kepemilikan rumah milik sendiri menjadi

masalah dominan, terutama bagi rumah yang berada di perkotaan, yang angkanya

terpaut hampir 15% lebih rendah dibandingkan wilayah pedesaan. Masalah

kepemilikan rumah dengan status milik sendiri masih menjadi pekerjaan rumah

bagi mereka yang ada di perkotaan, dimana hampir 20% rumah tangganya belum

memiliki rumah milik sendiri.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya penduduk di

perkotaan yang belum memiliki rumah milik sendiri, terutama karena keterbatasan

lahan di perkotaan menyebabkan densitas penduduk yang lebih tinggi, sehingga

permintaan akan kebutuhan rumah tinggal di perkotaan tentu semakin meningkat

Seiring dengan makin bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk,

kebutuhan tempat tinggal terus meningkat signifikan. Kondisi ini direspon para

pengembang properti untuk memasarkan produk – produknya dengan harapan

dapat diterima oleh pasar. Pasar properti di Indonesia saat ini masih di dominasi

oleh pengguna pertama. Dalam riset Affordability Sentiment Index 2018
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menyebutkan calon pembeli mayoritas berasal dari pengguna yang ingin membeli

hunian pertama. Sebanyak 62% responden merupakan pencari rumah pertama dan

upgrader, hanya 17%  yang merupakan investor. Sisanya mencari properti untuk

kebutuhan usaha.

Gambar 1.2

Rekapan Hunian di Sentraland Surabaya 2020

Sumber : Perumnas Sentraland Surabaya

Meski minat investasi di sektor properti rendah, perilaku konsumen

terhadap  produk properti masih normal. Hasil survey yang didapat dari responden

terdiri dari generasi milenial muda menunjukkan sebanyak 69% responden yang

terdiri dari milenial mudah berniat membeli rumah pertama, 12% sisanya berniat

membeli properti untuk investasi. Sementara sebanyak 48% milenial tua mencari

rumah pertama dan 21% berniat untuk investasi.

Karakter konsumen properti di Indonesia saat ini berubah seiring dengan

perkembangan teknologi. Konsumen membutuhkan respon cepat, always on,

transparan, dan media – rich. Mereka dapat menjelajahi properti dimana saja

melalui aplikasi mobile dan langsung menghubungi pemilik properti / developer /

agen dengan segera. Konsumen properti juga berusaha menemukan ulasan yang

transparan dan obyektif agar mereka semakin yakin dalam mengambil keputusan.

Informasi berupa teks dan foto seolah tak cukup bagi konsumen saat ini, karena

mereka juga membutuhkan video dan tur virtual agar gambaran tentang hunian

yang akan dibeli semakin jelas.
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Promosi merupakan salah satu upaya dalam proses pengenalan produk

atau jasa kepada calon konsumen. Tidak sedikit produk dapat bertahan lama di

pasar tanpa melalui promosi. Tujuan promosi adalah untuk meyakinkan calon

pembeli bahwa produk atau jasa memiliki keunggulan dibanding produk pesaing.

Strategi promosi memiliki bauran promosi meliputi periklanan, penjualan

perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan langsung.

Pemasar perlu adanya mengetahui dan memahami karakteristik dari bauran

promosi agar efektif dan efisien.

Menurut Tjiptono dalam Budi (2015:1572) Promosi adalah suatu bentuk

komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau meningkatkan pasar

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Salah satu bauran promosi diantaranya adalah periklanan. Menurut Ken

Kaser (2012:4) Periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar yang bertujuan

untuk memberi informasi, membujuk, dan mengingatkan audiens untuk

mengambil tindakan. Bisnis tidak dapat berhasil tanpa iklan yang efektif dan

bertarget. Aspek penting dari periklanan melibatkan media yang sesuai. Saluran

komunikasi seperti apa yang akan digunakan pemasar dalam mengirim sebuah

pesan bertarget kepada konsumen. Media periklanan diantaranya televisi, radio,

media cetak, dan media outdoor.

Seiring perkembangan waktu, media periklanan pun saat ini sudah

semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai munculnya media baru

dan unik untuk menyampaikan pesan – pesan periklanan. Salah satu media

periklanan yang paling banyak digunakan perusahaan saat ini adalah media

internet seperti website, sosial media, dan lain sebagainya.
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Gambar 1.3

Sosial Media Instagram Sentraland Surabaya

Sumber : Instagram Sentraland Surabaya

Media periklanan melalui internet ini merupakan salah satu metode yang

paling mudah dan tidak mengeluarkan biaya lebih banyak dari media periklanan

tradisional. Internet memiliki dampak besar pada industri periklanan.Iklan melalui

sosial media adalah bentuk promosi yang menggunakan Internet dan World Wide

Web sebagai media iklan untuk menyampaikan pesan pemasaran yang menarik

pelanggan. Dibandingkan dengan iklan yang lain, iklan melalui sosial media

tumbuh lebih cepat dalam hal penyampaian pesan kepada konsumen.

Diantara para pengusaha atau produsen property yang berada di Indonesia

utamanya sektor properti di Surabaya adalah Perumnas Sentraland Driyorejo

merupakan salah satu perusahaan perumahan yang bergerak di bidang real estate.

Sub perusahaan yang didirikan oleh BUMN, Perumnas Sentraland Surabaya

menginginkan perencanaan, pembangunan, dan manajemen pengelolaan yang

menjadikan Sentraland sebagai sumber inspirasi sebuah kota di masa depan.

Perumnas Sentraland Surabaya menjadi salah satu proyek andalan perumnas

karena memiliki luas lahan ± 1000 Ha dilokasi Driyorejo dan akses yang menarik.

Perumnas Sentraland Surabaya yang berlokasi di Jl. Batu Mulia No. 1-4 KBD,

Gresik menggunakan strategi promosi salah satunya periklanan sebagai upaya
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keberhasilan dalam memasarkan unit perumahan kepada calon konsumen. Strategi

periklanan yang digunakan diantaranya periklanan melalui sosial media.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut disusunlah Laporan Tugas Akhir

Lapangan ini dengan judul “ STRATEGI PERIKLANAN SOSIAL MEDIA

PERUMNAS SENTRALAND SURABAYA DALAM MEMENANGKAN

PASAR SURABAYA “

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat pada Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemilihan media sosial yang digunakan Sentraland

Surabaya?

2. Bagaimana bentuk periklanan sosial media yang diterapkan Sentraland

Surabaya?

1.3 Tujuan

Menurut rumusan masalah yang diambil diatas, maka tujuan penulisan

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui strategi pemilihan media sosial yang digunakan Sentraland

Surabaya

2. Mengetahui bentuk periklanan sosial media yang diterapkan Sentraland

Surabaya

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja untuk

meningkatkan kompetensi diri serta melatih kepekaan dan daya tanggap

dalam menghadapi masalah di lingkungan kerja.

2. Melatih dan menambah pengalaman mengenai dunia kerja di bidang

pemasaran serta meningkatkan dan memperdalam kualitas, daya,

kreativitas, dan kemampuan diri.
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3. Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan keluhan

pelanggan dan juga mengkomunikasikan produk.

Bagi Perusahaan

1. Mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa peserta

Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga akan lebih mudah untuk

perencanaan peningkatan di bidang sumber daya manusia.

2. Diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran di

bidang strategi promosi yang dapat berguna bagi pihak Perumnas

Sentraland Surabaya terutama pada produk propertinya

1.5 Jadwal Tugas Akhir

1.5.1 Subyek Tugas Akhir

Program Studi : D-III Manajemen Pemasaran

Topik : Komunikasi Pemasaran

Judul : Strategi Periklanan Sosial Media Perumnas

Sentraland

Surabaya Dalam Memenangkan Pasar

Surabaya

1.5.2 Obyek Tugas Akhir

Perusahaan : Perum Perumnas Regional VI Cabang

Gresik

Bidang : Bidang Properti

Alamat Peusahaan : Jl. Batu Mulia No. 1-4 KBD, Gresik

Tanggal : 11 Februari 2020 – 30 Maret 2020

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR STRATEGI PERIKLANAN SOSIAL... ANISAH ALIFIANTY



8

1.5.3 Tabel Jadwal Penyusunan Tugas Akhir

Tabel 1.1

Tabel Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir

Kegiatan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pengajuan Proposal PKL
kepada Perum Perumnas
Regional VI
Permohonan PKL disetujui di
Perum Perumnas Regional VI
Kegiatan PKL Perum
Perumnas Regional VI
Cabang Gresik
Pemilihan Dosen
Pembimbing dalam
penyusunan Laporan Tugas
Akhir
Menentukan Judul dan Topik
Laporan Tugas Akhir
Bimbingan dalam
Penyusunan Laporan Tugas
Akhir
Penyusunan Laporan Tugas
Akhir
Pengumpulan Proposal Tugas
Akhir
Sidang Hasil Laporan TA

Sumber : Data Diolah (2020)
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