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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan Penduduk Indonesia khususnya di Kota Surabaya yang merupakan 

kota metropolitan terbesar kedua relatif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Menurut Data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tahun 2019 melihatkan bahwa laju 

pertumbuhan penduduk naik 2,07 persen dari tahun sebelumnya menjadikan sebuah 

asumsi positif bagi bisnis properi akan kebutuhan hunian maupun area komersial. 

Properti umumnya dapat juga menjadi investasi yang merupakan aset jangka panjang 

yang memiliki nilai semakin besar dengan seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi setiap 

tahun harga tanah di Indonesia relatif meningkat nilainya sehingga membuat banyak 

investor mengalihkan dananya menjadi investasi tanah. Hal ini membuat perkembangan 

investasi properti di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan dikarenakan 

investasi properti cukup menjanjikan dan produk investasi tersebut memiliki perbedaan 

nilai dengan investasi lainnya.  

 

Tabel 1.1 Indeks Harga Properti Residential Menurut Survei BI 

 

(Sumber: Website Publikasi Bank Indonesia) 

 

Menutup 2016 lalu, PT. Intiland Development Tbk melakukan prosesi 

pemancangan tiang bendera perdana sebagai bentuk awal pembangunan unit project 

baru, The Rose Bay, apartemen yang menawarkan konsep Low-Rise Residential di 

Kawasan Graha Famili. PT Intiland Development Tbk merupakan perusahaan 

pengembang properti di Indonesia yang berfokus pada bidang pengembangan, 

pengelolaan, dan investasi properti. Portfolio perusahaan meliputi pengembangan high-

end townships & estates, mixed-use & high rise developments, residential, perhotelan 
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dan kawasan industri yang sebagian besar proyeknya berada di Jabodetabek, Surabaya 

dan juga ada di beberapa kota lainnya.  

 

Menurut Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2019 

tumbuh 5,02 persen lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen yaitu 

turun sekitar 0,15 persen, namun hal ini justru berbalik dengan keadaan salah satu 

perusahaan pengembang properti PT Intiland Development Tbk (Intiland; DILD) secara 

total dalam melaporkan hasil keuangannya pada tahun 2019 di tengah penurunan industri 

properti nasional. Berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 

pada 31 Desember 2019, perusahaan mencatat pendapatan sebesar Rp2,7 triliun, naik 7,2 

persen dari angka 2018 sebesar Rp2,5 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur 

Manajemen Modal dan Investasi Intiland, Archied Noto Pradono, menjelaskan bahwa 

peningkatan pendapatan pada tahun 2019 meningkat sebesar 8 persen. Salah satu 

pendapatan tersebut juga diperoleh karena selesainya beberapa proyek baru, sehingga 

hasil penjualan terkait dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan.  

Di era globalisasi saat ini, memang sudah seharusnya perusahaan mampu untuk 

menetapkan strategi yang efektif guna mengindentifikasi apakah harus mengembangkan, 

mempertahankan, atau malah menarik diri dari pasar. Ketika mengidentifikasi peluang 

pangsa pasar, sebuah perusahaan perlu untuk membandingkan apakah brand tersebut 

dapat sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga dengan kompetitor lain. Semakin 

banyaknya kompetitor yang ada, membuat perusahaan harus terus mengembangkan 

inovasi baru untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan asumsi penelitian 

oleh Karol Sledzik (2014), perusahaan yang paling berinovasi mempunyai posisi 

kompetitif di pasar. Hal itu memungkinkan karena perusahaan yang paling berinovasi 

dalam mengkomersilkan menghasilkan level tinggi dalam penjualan, keuntungan, cash 

flow, dan lainnya. Namun dalam meningkatkan target penjualan bukanlah hal yang 

mudah melainkan perlu adanya waktu untuk terus menstimulus potensial buyer dalam 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar terjadi transaksi. 

Posisi merek dan target pasar yang ingin dibangun oleh perusahaan yang ditawarkan, 

sehingga menentukan segmenting, targeting, positioning penting bagi perusahaan 

bertujuan untuk memposisikan suatu merek di benak konsumen sedemikian rupa 

sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk kemudian dapat 
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memandu strategi promosi perusahaan dengan tepat. Cannon, Perreault, dan Mc.Carthy 

(2008, p.40) menyatakan bahwa strategi pemasaran (marketing strategy) menentukan 

target pasar dan bauran pemasaran yang terkait. Strategi ini merupakan gambaran besar 

mengenai apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di suatu pasar. Salah satu bagian 

strategi pemasaran tersebut berkaitatan dalam mengacu kepada konsumen yang mampu 

membantu perusahaan untuk mengidentifikasi bagian mana dari pasar yang perusahaan 

dapat layani dengan baik dan paling menguntungkan.  

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti, PT. 

Intiland Development Tbk dalam persaingan penjualan dinilai cukup ketat dalam 

pembagian market share dengan kompetitor. Saat ini, perusahaan beroptimis untuk bisa 

dapat terus berkembang. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peniliti ingin 

menganalisis “PENETAPAN STP PRODUK “THE ROSEBAY” PADA EVENT 

MARKETING PT. INTILAND DEVELOPMENT Tbk.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menjabarkan identifikasi masalah 

sebagai berikut:  

Bagaimana Penetapan STP Produk “The Rosebay” Pada Event Marketing oleh 

PT. Intiland Development Tbk? 

1.3 Tujuan 

 Untuk menganalisis penetapan segmenting, targeting, dan positioning produk “The 

Rosebay oleh PT. Intiland Development Tbk. 

 Untuk menganalisis penetapan STP pada event marketing PT. Intiland 

Development Tbk. 

 

1.4 Manfaat 

 1.4.1 Manfaat bagi Penulis 

 Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah pada lingkungan kerja 

yang sebenarnya.  



4 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TUGAS AKHIR PENETAPAN STP PRODUK… SILVIA AYU YOLANDA 
 
 

 Dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa dapat mengetahui dan 

mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang akan dihadapi. 

 Mengetahui secara langsung penerapan targeting dan positioning produk The 

Rosebay pada event marketing oleh PT. Intiland Development Tbk. 

 

1.4.2 Manfaat bagi Almamater 

 Melihat sejauh mana kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

 Keberhasilan belajar dapat dilihat dari Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan 

mahasiswa. 

 Sebagai sarana untuk menghasilkan lulusan Ahli Madya yang memiliki 

kemampuan dan kualitas kerja yang baik. 

 Untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana penetapan strategi segmenting, 

targeting, positioning perusahaan secara langsung. 

 

1.4.3 Manfaat bagi Subjek PKL 

 Adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan masukan serta evaluasi dan 

pemikiran dari mahasiswa kepada pihak perusahaan. 

 

1.4.4 Manfaat bagi Pembaca 

 Laporan ini dapat dijadikan tambahan pembelajaran, wawasan, dan sumber 

referensi  mengenai implementasi segmenting, targeting dan positioning pada PT. 

Intiland Development Tbk. 

 Untuk menambah informasi dan pengetahuan pada pembaca mengenai 

implementasi penetapan segmenting, targeting, positioning pada event marketing 

PT. Intiland Development Tbk. 
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1.5 Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 97 hari kerja di PT 

Intiland Development Tbk. Alamat perusahaan Jl. Mayjen Yono Suwoyo, 

Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya. Berikut adalah rencana kegiatan 

penulisan Tugas Akhir  

 

Tabel 1.2 Rencana Kegiatan Penulisan Tugas Akhir 

 

(Sumber : Data Pengolahan 2020) 

 

 

 


