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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia. Dengan jumlah 

penduduknya sebesar  kurang lebih 250 juta jiwa sehingga menempati posisi ke 4 

di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3.45% pada tahun 2013 

(www.Wikipedia.org).  Maka dari itu penduduk Indonesia memiliki kebutuhan 

yang cukup tinggi. Salah satu kebutuhan utamanya adalah tempat tinggal. Dengan 

potensi seperti itu, Indonesia merupakan salah satu negara incaran para investor 

untuk  membangun perumahan-perumahan yang layak untuk penduduk Indonesia. 

Dan saat ini banyak berkembang properti di Indonesia untuk memenuhi 

kebutuhan akan tempat tinggal di Indonesia. Terutama kebutuhan akan rumah di 

pulau Jawa, sebagai pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia.  

Lokasi kota Malang yang hanya berjarak sekitar 90 kilometer 

dari Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur, menjadi salah satu 

keuntungan tersendiri karena memudahkan pelaku usaha dan masyarakat yang 

tinggal di Kota Apel ini dalam menjangkau pusat bisnis jual beli dan perdagangan 

di Surabaya juga sebaliknya. Gerak pembangunan kota yang makin pesat serta 

ketersediaan sarana dan infrastruktur yang sudah memadai pun membuat sektor 

properti cepat berkembang. Salah satunya bisa kita saksikan dari pertumbuhan 

kawasan hunian di berbagai area di dalam kota. Seperti di Dinoyo, Ijen, Singosari, 

dan Blimbing. Kebutuhan unit dijual dan disewakan di Malang pun terus tumbuh 
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dari waktu ke waktu (www.lamudi.com). Tingkat pertumbuhan penduduk yang 

tinggi, serta meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, dan banyaknya 

developer perumahan di Indonesia, menyebabkan persaingan antar developer 

semakin tinggi. Menurut Kepala Kantor Perumahaan Kabupaten Malang Wahyu 

Hidayat dalam bisnis.com (2014), mengatakan:  

 “Kebutuhan perumahan untuk tempat tinggal di Kabupaten 

Malang cukup tinggi. Saat ini jumlah kekurangan rumah 

(backlog) mencapai 25.000 unit rumah.” 

 

Dan dengan membuat perumahan yang dekat dengan tempat perbelanjaan, serta 

keamanan, nyaman, dan asri merupakan beberapa komponen dalam melakukan 

pemnelian rumah. Selain itu, rumah merupakan tempat bermukim, beristirahat, 

dan bersantai bersama keluarga. Maka rumah yang bersih dan sehat bisa 

mendukung terciptanya keluarga yang sehat. Jadi, lingkungan rumah yang sehat 

juga menunjang dalam pemilihan rumah yang akan dimiliki. 

Berdasarkan data dari BPS kota Malang, kota Malang pertumbuhan untuk 

sektor properti terus meningkat seiring dengan bertambahnya laju penduduk di 

kota Malang. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa pertumbuhan 

penduduk di kota Malang meningkat setiap tahunnya. Menyebabkan kebutuhan 

akan tempat tinggal semakin meningkat pula. 
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Tabel I.1 

Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kota Malang 

Tahun 2011 – 2014 

No Tahun  Jumlah Penduduk 

1 2011 828.829 jiwa 

2 2012 835.082 jiwa 

3 2013 845.688 jiwa 

4 2014 (per Maret 2014) 849.667 jiwa 

 Sumber: BPS kota Malang 

 

  Dan menurut data dari Kementrian Perumahan Rakyat, kebutuhan akan 

rumah atau tempat tinggal di Jawa Timur tahun 2014 adalah sebesar 530.000 unit. 

Sedangkan kebutuhan akan rumah di kota Malang sendiri adalah sebesar 25.000, 

dan hal tersebut belum dapat terpenuhi.  Seperti yang dapat dilihat di tabel berikut 

ini. 

 

Tabel I.2 

Jenis Kepemilikan Tempat Tinggal di Kota Malang 

Tahun 2013 

No Jenis Kepemilikan Jumlah (%) 

1 Rumah Sendiri 73.48 

2 Kontrak 6.03 

3 Sewa 11.73 

4 Bebas Sewa 0.81 

5 Rumah Dinas 7.07 

6 Rumah Orang Tua/Sanak Saudara 0.54 

7 Lainnya 0.35 

Sumber: SUSENAS, 2013 

 

  Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan akan tempat 

tinggal masih sangat terbuka lebar, serta kesadaran konsumen melihat rumah 

sebagai barang investasi menyebabkan keinginan untuk memiliki rumah di Kota 

Malang semakin tinggi. Ketertarikan masyarakat untuk mencari tempat tinggal 

di Kota Malang juga dipengaruhi dengan kondisi alamnya  yang masih asri 
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dengan temperaturnya yang cukup sejuk. Selain itu, faktor yang mendukung 

perkembangan daerah ini adalah maraknya jumlah institusi pendidikan dan 

universitas menyebabkan banyak mahasiswa yang mencari rumah sewa dan 

kontrakan sementara, hal ini pun mempengaruhi kebutuhan unit di sekitarnya 

(www.lamudi.com). Hal ini merupakan peluang besar bagi pengembang untuk 

menawarkan  produk perumahan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan 

akan tempat tinggal di kota Malang. Dan strategi pemasaran yang matang wajib 

dibutuhkan oleh setiap pengembang untuk bersaing dengan yang lain.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. 

0leh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus 

membutuhkan konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkannya. Salah 

satu cara yang digunakan produsen dalam bidang pemasaran untuk tujuan 

meningkatkan hasil produk yaitu melalui kegiatan promosi.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang 

diperlukan bagi keberhasilan dan strategi pemasaran yang diterapkan suatu 

perusahaan terutama pada saat ini ketika era informasi berkembang pesat, maka 

promosi merupakan salah satu senjata ampuh bagi perusahaan dalam 

mengembangkan dan mempertahankan usaha.  

Suatu produk tidak akan dibeli bahkan dikenal apabila konsumen tidak 

mengetahui kegunaannya, keunggulannya, dimana produk dapat diperoJeh dan 

berapa harganya. Untuk itulah konsumen yang menjadi sasaran produk atau jasa 
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perusahaan perlu diberikan informasi yang jelas. Maka peranan promosi berguna 

untuk:  

 Memperkenalkan produk atau jasa serta mutunya kepada masyarakat. 

 Memberitahukan kegunaan dari barang atau jasa tersebut kepada 

masyarakat serta cara penggunaanya.  

 Memperkenalkan barang atau jasa baru  

Oleh karenanya adalah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk 

melaksanakan promosi dengan strategi yang tepat agar dapat memenuhi sasaran 

yang efektif. Promosi yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan perusahaan. 

Dimana harus diperhitungkan jumlah dana yang tersedia dengan besarnya manfaat 

yang diperoleh kegiatan promosi yang dijalankun perusahaan.  

Sebagaimana diketahui bahwa keadaan dunia usaha bersifat dinamis, yang 

selalu mengalami perubahan yang terjadi setiap saat dan adanya keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu strategi pemasaran mempunyai peranan 

yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan umumnya dan pada bidang 

pemasaran khususnya. Disamping itu strategi pemasaran yang diterapkan harus 

ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan 

pasar tersebut. Dengan demikian strategi pemasaran harus dapat memberikan 

gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan perusahaan dalam 

menggunakan setiap kesempatan atau paduan pada beberapa sasaran pasar. 

Strategi pemasaran sendiri merupakan proses terstruktur untuk 

menetapkan nilai bagi pelanggan, organisasi dan pihak-pihak berkepentingan 

sehingga proses ini memungkinkan pengidentifikasian dan mengevaluasi peluang 
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pemasaran yang ada sekaligus permasalahan yang muncul yang akan berakibat 

mengganggu tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan (Wood, 2009). Dan 

memang untuk  saat ini, pemasaran memiliki peran yang penting dalam 

meningkatkan persaingan antar pengembang. Oleh karena itu, maka pemasaran 

merupakan fungsi utama yang harus mendapat perhatian lebih guna untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Selain itu tujuan lain dari adalah untuk memperoleh 

laba atau bahkan meningkatkan laba sehingga dapat dipakai dalam menunjang 

aktifitas-aktifitas perusahaan. Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi 

perusahaan senantiasa membutuhkan tindakan-tindakan pemasaran bagi produk 

yang dihasilkannya. 

Salah satu konsep yang dilakukan pemasar  adalah konsep bauran 

pemasaran atau marketing mix. Konsep bauran pemasaran menurut Kotler (2009), 

“Merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasaran dalam suatu target pasar.”  

Berdasarkan hal tersebut, maka bauran pemasaran dapat diartikan dengan  

kombinasi dari beberapa elemen bauran pemasaran yang berguna untuk 

memperoleh pasar, pangsa pasar yang lebih besar, serta citra positif dari 

pelanggan. Konsep bauran pemasaran terdiri dari product, price, promotion dan 

place atau dikenal dengan 4P. Dari keempat konsep bauran pemasaran atau 

marketing mix tersebut, aktivitas integrated marketing communication (IMC) 

terletak pada konsep bauran pemasaran ketiga yaitu promotion karena promosi 

merupakan bentuk komunikasi pemasaran. 
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Dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat hunian di kota Malang, 

maka semakin berkembang pula perumahan baru di kota tersebut. Menawarkan 

tempat hunian dari kelas atas hingga kelas untuk rumah sederhana. Menurut 

Ketua REI - Malang, Herry Mursyid dalam www.lamudi.com, mengatakan: 

“Bila melihat omset, unit tipe menengah dengan harga Rp 300 

juta hingga Rp 700 juta memberikan kontribusi cukup besar, 

yaitu 40 persen. Untuk real estate kelas atas dengan harga di atas 

Rp 700 juta hanya 10 persen, sedangkan 40 persen disumbangkan 

oleh kelas sederhana. Unit tempat tinggal premium kini menjadi 

buruan karena faktor kondisi perekonomian masyarakat di kota 

ini yang makin baik, sehingga tingkat daya belinya pun ikut 

terderek naik.” 

 

Dan, berdasarkan data dari REI kota Malang juga, terdapat ada 46 pengembang  

perumahan di kota Malang dengan jumlah total perumahan yang sebanyak 79 

perumahan dengan berbagai nama dan kelas. Seperti perumahan Rumah Puncak 

Joyo Agung, perumahan Genting villa Bukit Tidar, D’Wiga, perumahan Bumiayu, 

dan masih banyak lagi lainnya. Sehingga menyebabkan persaingan antar 

developer akan semakin ketat, salah satunya adalah PT XYZ. 

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembang 

perumahan. Proyek yang sedang  berjalan saat ini adalah produk perumahan JAG, 

DEF, dan GHI yang ketiganya terletak di kota Malang, serta beberapa proyek 

pengembangan  perumahan lainnya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2012, dan 

fokus sebagai kontraktor perumahan. Dengan menggunakan strategi bisnis 

differensiasi untuk produk property yang mereka hasilkan serta ramah lingkungan. 

Seperti membuat unit rumah yang dilengkapi dengan  sistem untuk saluran air 

buangan berupa bis beton dan saluran tertutup. Sehingga air buangan yang 

tertampung tidak menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran udara. Serta 
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penggunaan elemen-elemen yang tentunya ramah lingkungan. Perumahan yang 

perusahaan ini dirikan adalah perumahan dengan tipe minimalis, akses jalan yang 

gampang dari pusat perbelanjaan, fasilitas lengkap (ada tempat ibadah serta 

tempat bermain anak), dan dengan konsep perumahan yang eco-green  (dengan 

sistem pemisahan sampah) yang  ramah lingkungan, diharapkan dapat menarik 

minat dari masyarakat di kota Malang untuk membeli produk mereka dan mereka 

melakukan promosi dengan cara membagi-bagikan brosur, media internet, dan 

media cetak. Target pasar mereka adalah kalangan kelas menengah ke atas. 

Berdasarkan hasil wawancara pra-analisis dengan manajer pemasaran PT XYZ, 

Bapak D, menyebutkan: 

”Saat ini memang kami hanya fokus untuk menjaring kalangan 

kelas menengah ke atas.” 

 

  

   Oleh karena itu, perusahaan ini berusaha untuk terus berkembang. 

Mengingat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, serta 

pengembangan di kota Malang sendiri cukup tinggi, sehingga peluang masih terus 

terbuka.Untuk melakukan pemasaran mereka hanya menjual unit rumahnya 

dengan cara bekerja sama dengan instansi, pemasaran lewat internet, serta 

menyebarkan pamflet. Dan hingga kini belum adanya strategi pemasaran di PT 

XYZ, yang akihirnya juga berimbas pada penjualan mereka. Contohnya, seperti 

yang terjadi pada salah satu proyek mereka yaitu perumahan JAG. Proyek ini 

terletak di Tlogo Mas, dengan fasilitas yang memadai, berkonsep ramah 

lingkungan, memiliki pemandangan yang asri, dekat tempat perbelanjaan, mall 

dan universitas, perumahan JAG serta menawarkan unit rumah dengan harga 
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terjangkau untuk semua pihak. Pada tahap pertama, PT XYZ menyediakan 31 unit 

rumah yang akan terus berkembang. Tersedia dalam tipe 36/90 (sisa 4 unit), tipe 

45/105 (sisa 3 unit), dan ruko. Hingga saat ini, telah terjual 20 unit rumah. Dengan 

menggunakan jasa pemasaran property, hasil yang di dapat kurang memuaskan 

bagi pihak pengembang. Diharapkan dari  semua unit yang disediakan, dapat 

terjual habis sesuai dengan prediksi awal mereka. Dapat dilihat dari data berikut 

ini. 

Tabel I.3 

Data Penjualan Antara Rencana Dengan Realitas Penjualan 

Tahun 2012 2013 2014 Jumlah 

Rencana 12 14 - 31 

Realita 9 6 5 20 

 Sumber: PT XYZ, 2014 

 

Dari data di atas dapat dilihat, bahwa dengan kondisi realita saat ini, 

bahwa terjadinya missed antara prediksi dan actual pemasaran yang tidak sesuai, 

sehingga menyebabkan terjadinya penjualan menurun tiap tahunnya. Dan dari 

semua proyek yang PT XYZ jalankan dan kembangkan total ada 85 rumah yang 

sudah jadi, baru 31 rumah yang terjual. Hal ini menyebabkan pengembang harus 

lebih jeli lagi dalam menganalisa pasar dan apa yang diinginkan oleh pasar.  

Dan pada tabel I.4  adalah data dari kompetitor  mereka. Memiliki segmen 

pasar yag sama yaitu untuk kelas menengah ke atas dan berada di dekat proyek 

perumahan yang dari PT XYZ. Data tersebut diambil dari rumah yang paling 

banyak diminati dan dibeli oleh konsumen. 
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Tabel I.4 

Spesifikasi Unit Rumah Yang Paling Banyak Di Beli 

Nama 

Perumahan  

 Spesifikasi 

LT LB KT 
Fasilitas 

Carport Harga 
Sisa 

Unit Listrik PDAM Telp. 

D’Wiga 105m2 54m2 2         500jt 1 

Bukit Tidar 105m2 54m2 1     -   476jt 2 

Graha Dinoyo 105m2 54m2 3     -   485jt 2 

Oma Campus 105m2 54m2 4         560jt 1 

JAG 103m2 54m2 2         445jt 11 

Sumber: PT XYZ 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, perumahan JAG (perumahan yang 

dikembangkan oleh PT XYZ) memiliki sisa unit yang paling banyak dibanding 

dengan kompetitor lainnya. Dengan spesifikasi yang kurang lebih sama dengan 

yang lainnya dan harga yang bersaing, perumahan JAG memiliki sisa sebanyak 11 

unit. Padahal bila dibandingkan dengan kompetitornya yaitu perumahan Graha 

Dinoyo yang memiliki spesifikasi yang lebih rendah, terletak pada daerah yang 

sama dan dengan harga yang tinggi dapat menjual unit rumah lebih efektif dan 

menyisakan 2 unit.  

Saat peneliti melakukan pre-eliminary research, dari hasil wawancara 

dengan pihak perusahaan, di dapat bahwa mereka pernah melakukan penelitian 

dengan cara membagikan kuisioner kepada pembeli produk rumah mereka 

sebanyak 31 pelanggan. Mereka menanyakan kepada para pembeli rumah 

tersebut, atribut apa saja yang menjadi pertimbangan dalam membeli rumah 

produk mereka. Dan hasil dari kuisioner tersebut menyatakan bahwa beberapa 

faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi perumahan, tipe/model/luas bangunan, 

kualitas bangunan, pelayanan, promosi penjualan, dan nama pengembang 
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merupakan hal-hal yang mempengaruhi calon pembeli dalam membeli rumah.  

Tetapi dari beberapa faktor yang didapat dari hasil kuisioner tersebut belum 

diketahui apa saja yang menjadi kekuatan ataupun kelemahan dari PT XYZ. 

Memperhatikan kondisi tersebut, maka perlu dilakukannya analisa pada 

situasi pasar untuk memformulasikan strategi pemasaran yang cocok untuk PT 

XYZ. Strategi yang dapat meningkatkan penjualan dari PT XYZ khususnya pada 

bidang perumahan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan memiliki strategi 

pemasarannya mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk 

rumah mereka dengan menggunakan strategi pemasaran tersebut.  

Melihat pentingnya strategi pemasaran terhadap peningkatan volume 

penjualan perusahaan, maka peneliti tertarik untuk lebih memperjelas lagi 

bagaimana strategi pemasaran terutama memformulasikan strategi pemasaran di 

PT XYZ. Dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang sudah diketahui tersebut 

untuk dapat menjadi senjata dalam melakukan strategi dalam hal pemasaran 

perumahan mereka, sehingga mereka dapat bersaing dengan pengembang 

perumahan lainnya dan dapat mengendalikan lingkungan internal usahanya. Maka 

dari itu, pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menginvestigasi faktor 

internal dan eksternal apa saja sehingga dapat memberikan gambaran keadaan di 

lapangan seperti apa, hal apa saja yang dapat  menjadi kekuatan, kelemahan, dan 

kelebihan dari PT XYZ dalam menjalankan pemasarannya untuk proyek mereka 

di kota Malang. Serta merumuskan strategi pemasaran yang sesuai dengan 

perusahaan tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dengan dasar latar belakang masalah dan indentifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah kekuatan dan kelemahan PT XYZ? 

2. Apakah peluang dan ancaman PT XYZ? 

3. Bagaimana formulasi strategi pemasaran yang tepat bagi pengembang 

perumahan PT XYZ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan PT XYZ. 

2. Mengetahui peluang serta ancaman PT XYZ. 

3. Merancang strategi pemasaran yang tepat bagi pengembang perumahan 

PT XYZ. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian antara lain adalah  

1) Manfaat Teoritis 

a) Dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan 

ilmu strategi pemasaran di perusahaan sebenarnya. 

b) Dapat memberikan variasi sesuai dengan bidang ilmu strategi 

pemasaran khususnya dalam bidang properti. 

2) Manfaat praktis bagi manajemen dari PT XYZ adalah terfomulasikannya 

strategi pemasaran untuk proyek perumahan yang mereka jalankan untuk 

meningkatkan penjualan dari produk mereka. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari konsep-konsepdan teori yang digunakan dalam 

penelitian untuk menganalisa rumusan masalah yang ada. 

BAB IIIMETODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan, 

identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IVGAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini membahasa tentang gambaran umum mengenai subyek 

maupun obyek yang ada dalam penelitian ini. 

BAB VANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi dan pembahasan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis 

penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian 

yang ada. 
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