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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bisnis properti merupakan bisnis yang menjajikan keuntungan menggiurkan 

(Liputan6.com, 2017). Banyak orang sukses, berlatar belakang karyawan maupun 

pebisnis menyukai investasi dan bisnis properti. Bisnis properti memang terbukti 

memberikan dua keuntungan sekaligus (Benny Lo, 2013) yakni 1. Capital gain 

atau keuntungan yang didapat dari naiknya harga properti, dibandingkan dengan 

harga saat properti tersebut dibeli dan 2. Cashflow yaitu arus kas atau penghasilan 

dari investasi yang dilakukan. Dalam bisnis properti, cashflow bisa berupa uang 

sewa atau penghasilan yang diperoleh dari properti tersebut. 

Alasan lain mengapa orang sangat suka berinvestasi properti adalah karena 

setiap tahun harga tanah di Indonesia meningkat antara 15-20 persen(Hidayat, 

2014, p.2). Namun, di lokasi-lokasi perumahan yang masih taraf pengembangan 

dan memiliki prospek baik, kenaikannya bisa di atas 25 persen (Liputan 6.com, 

2017).Pertumbuhan ini dipengaruhi beberapa hal antara lain bertambahnya jumlah 

kalangan ekonomi menengah di Indonesia sehingga permintaan akan hunian 

tempat tinggal pun turut bertambah (Hidayat dalam Murtiningsih, 2009). 

Selain karena faktor keuntungan yang besar, peluang dalam bisnis properti 

juga sangatlah besar khusunya bagi developer dan pada masyarakat luas 

umumnya. Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memperkirakan hingga tahun 2025 
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angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit (Kompas. Com 2016). 

Dan untuk hal ini, Pemerintah Jokowi-JK telah mencanangkan Program Satu Juta 

Rumah per tahun guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 2015 kelangkaan 

kepemilikan rumah (back log) mencapai 13,5 Juta unit. Sementara kebutuhan 

rumah per tahun mencapai 800.000-1.000.000 unit (Merdeka.com2017). 

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 

Kementerian PUPR, capaian Program Sejuta Rumah hingga 31 Desember 2019 

mencapai angka 1.257.852 unit rumah di seluruh Indonesia.  

Keuntungan dan peluang bisnis properti yang besar  ini membuat bisnis 

properti menjadi bisnis yang booming dan semakin terus diminati banyak 

kalangan (Asriman, 2017). Developer atau pengembang yang sudah lama 

berkecimpung di properti terus berusaha untuk memperluas proyeknya dengan 

membuka lahan-lahan baru untuk dijadikan sebagai proyek bisnis properti(Hilda, 

Kompas.com 2015), dan developer baru pun juga terus bermunculan (media 

Indonesia.com, 2017). 

Keuntungan dan peluang yang nyata dalam bisnis properti membuat 

terutama para developer terus memperluas dan membuka lahan-lahan baru untuk 

dijadikan perumahan(Survei BI, 2017). Pertumbuhan proyek properti yang pesat 

tidak hanya membawa keuntungan pada developer saja, tetapi juga kepada 

masyarakat umum yang ingin berperan sebagai investor, juga secara umum 

membawa pada kemajuan ekonomi nasional yang diterapkan 

pemerintah(okezone.com, 2017)karena dalam indikator pertumbuhan ekonomi, 

ada sekitar 108 industri termasuk properti yang bisa menunjang pertumbuhan 
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ekonomi Indonesia. Sektor properti sama strategisnya dengan sektor-sektor lain, 

seperti pertanian, industri,  perdagangan, jasa, dan lain-lain. Properti dengan titik 

berat di bidang pembangunan perumahan dan konstruksi merupakan salah satu 

sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan efek berantai 

(multiplier effect) cukup panjang. Karena itu sektor ini punya dampak besar untuk 

menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya 

(kanalsatu.com, 2017). 

Kendati cukup jelas akan keuntungan dan peluang dalam bisnis properti 

serta cukup banyak pula developer baik yang sudah berpengelaman maupun 

masih pemula dalam membuka lahan baru untuk dijadikan sebagai bisnis 

perumahan atau properti, tidak lantas membuat developer terutama developer baru 

yang masih belum begitu dikenal atau masih sedikit pengalaman proyek yang 

pernah dikerjakannya, dapat secara cepat dan mudah untuk mewujudkan impian 

membuka lahan baru untuk dijadikan peroyek bisnis perumahan. Banyak sekali 

kendala-kendala yang harus dialami developer (Asmat Amin; Anwar Fahmi; Irfan 

Firmansyah; 2016, 2017) yakni: 1.Mahalnya Proses Perijinan,  2.Sulit Modal 

kerja, 3.Sulit dan atau mahalnya mencari tanah yg bisa di akusisi, dan 4.Legalitas 

Lahan. Poin dari kendala-kendala tersebut adalah pada pembiayaan pembukaan 

proyek baru. Dalam sebuah RAB proyek pembukaan lahan baru untuk proyek 

properti(PT.BJS, 2017), untuk luas lahan sekitar satu ha (1 hektar) untuk kategori 

rumah tapak sederhana atau FLPP program dari Pemerintah(Mangeswuri, 2016), 

setidaknya membutuhkan anggaran minimal tiga milyar rupiah (Rp.5M) untuk 

memulainya dari total perputaran uang yang akan terpakai dalam proyek adalah 
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lima belas milyar (15M) dalam jangka waktu umur proyek adalah  satu hingga 

satu setengah tahun. 

Keterbatasan dana atau modal baik pribadi maupun internal perusahaan 

seringkali menjadi hambatan bagi developer untuk dapat membuat atau 

menangani proyek-proyek besar (Asriman, 2017). Karena itulah suntikan dana 

dari berbagai sumber sangat diperlukan guna memenuhi anggaran proyek yang 

tidak memungkinkan jika hanya dipikul oleh keuangan perusahaan(Asriman, 

2017). Diantara berbagai sumber dana yang ada yakni investor individu atau bank 

menjadi salah satu pilihan terbaik.  

Selain modal yang tinggi, proyek properti juga butuh banyak perijinan, 

diantaranya: ijin prinsip, ijin pemanfaatan tanah, ijin siteplan ijin lokasi, ijin peil 

banjir, ijin pengeringan, ijin mendirikan bangunan serta masih banyak lagi 

rekomendasi ijin yang lain  (SK Walikota Kediri, 2018), dimana untuk mengurus 

ijin-ijin tersebut butuh waktu hingga mencapai empat (4) bulan serta biaya yang 

tidak sedikit pula. 

Tingginya kebutuhan modal dan rumitnya perijinan dalam membuka proyek 

properti, namun dari tahun ke tahun pertumbuhan proyek properti faktanya 

tumbuh pesat, serta munculnya banyak developer baru dalam proyek property. 

Tidak terkecuali di Kabupaten/Kota Kediri, dari tahun 2015 hingga 2019, 

pembukaan proyek properti terus bermunculan. Berikut adalah datanya.  
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Tabel 1.1 Data Nama-Nama Pengembang Dan Jumlah Unit Di 

Kota/Kabupaten Kediri 

  

(Sumber: Apersi, 2019) 

Berdasarkan tabel 1.1, angka perkembangan proyek properti di Kediri 

sangat tinggi dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan proyek-

proyek tersebut selain membawa kemajuan pada kota/kabupaten Kediri, juga turut 

serta mengurangi angka backlog nasional. Akan tetapi, dari sekian proyek bisnis 

properti yang ada, tidak semuanya berjalan mulus atau membawa kebaikan, ada 

banyak proyek bisnis properti yang justru membawa kerugian karena proyek 

tersebut akhirnya mangkrak atau gagal dimana proyek tersebut tidak ada aktifitas 

pembangunan dalam kurun waktu yang lama, sehingga lahan proyek atau 

bangunan yang sudah jadi diatasnya menjadi tempat yang tidak terurus, kotor dan 

ditumbuhi semak-semak liar. 

Data menunjukkan dari tahun ke tahun, jumlah proyek bisnis properti 

gagal/mangkrak terus naik seiring naiknya jumlah proyek bisnis properti yang 

dibuka. Khususnya di Kabupaten/Kota Kediri, tingkat prosentase proyek bisnis 

properti gagal cukup tinggi. 

Tahun Jumlah Proyek Jumlah Unit 

2015 30 3200 

2016 36 3800 

2017 45 4596 

2018 56 5632 

2019 71 7190 
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Tabel 1.2 Data Proyek Bisnis Properti Gagal Di Kota Kediri 

Tahun Jumlah Proyek Proyek Gagal Prosentase 

2015 30 15 0,5 % 

2016 36 16 0,4 % 

2017 45 20 0,4 % 

2018 56 35 0,6 % 

2019 71 39 0,5 % 

Jumlah 238 125 2,4 % 

(Sumber: Apersi, 2019) 

Dari  tabel 1.2 diatas, angka proyek bisnis properti yang  gagal 

menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Terutama di tahun 2017-2019, 

proyek gagal mencapai hampir 45%. Proyek gagal yang terjadi tidak hanya sangat 

merugikan perusahaan, tetapi juga seringkali merugikan pihak lain seperti stake 

holder proyek yakni kontraktor rekanan, supplier material bangunan, dan 

konsumen calon pembeli, apalagi jika konsumen tersebut sudah terlanjur 

membayar sejumlah uang entah tanda jadi atau down payment (DP) pada 

perusahaan yang mengalami kegagalan dalam proyeknya. Dari 45% proyek gagal 

tersebut, 40% dari proyek gagal tersebut terletak pada lokasi yang sangat strategis, 

perijinan komplit/selesai, cut and fill lahan yang sudah selesai dan sudah 

membuka kantor pemasaran dan sudah menerima pembayaran dari konsumen 

yang ingin membeli rumah diproyek tersebut. Jika perijinan, cut and fill serta 
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kantor pemasaran sudah ada dan bahkan sudah memasarkan proyeknya, maka bisa 

dipastikan bahwa penyebab dari gagalnya proyek tersebut ada di SDM yang 

menjalankan proyek tersebut .  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik dan perlu 

melakukan studi mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia yang terjadi 

pada salah satu perusahaan yang mengalami gagal proyek, yakni pada PT Barokah 

Jaya Sejahtera dengan proyek bisnis propertinya adalah perumahan Rafanda. 

Proyek tersebut berada di lahan yang sangat strategis, dengan perijinan komplit, 

cut and fill yang sudah matang dan sebenarnya sangat banyak peminatnya bahkan 

beberapa konsumen sudah membayar uang muka ke kantor pemasaran bisnis 

properti tersebut. Akan tetapi dalam kurun waktu yang lama yakni sekitar 2 tahun 

dari peresmian pembukaan proyek, hanya ada satu bangunan yang dibangun dan 

itupun adalah rumah contoh untuk menarik minat konsumen, selain itu tidak ada 

kegiatan lagi. Kantor pemasaran yang sudah buka selama satu tahun penuh, 

akhirnya terpaksa untuk tutup, kendati demikian pihak penanggungjawab proyek 

yakni direktur utama proyek tersebut masih bisa dihubungi dan tetap menerima 

tamu jika ada yang membutuhkan termasuk para konsumen yang sudah membayar 

uang muka atau tanda jadi untuk menanyakan perihal kelanjutan proyek.  

Direktur penanggungjawab proyek tersebut mengaku tidak bisa 

melaksanakan kegiatan proyek peroperti tersebut karena terkendala sang direktur 

yang merasa kurang profesional dan tidak ada karyawan yang bertahan lama 

menjadi karyawan di perusahaan tersebut, dalam arti setiap ada karyawan yang 

berada dikantor itu, hanya bertahan maksimal satu hingga tiga bulan, setelah itu 
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selalu keluar atau mengundurkan diri, sehingga urusan dengan perbankan, 

mendesain rumah, memasarkan, dan melayani konsumen jadi terkendala, dan 

itulah yang menjadi penyebab utama proyek tersebut gagal. Dengan munculnya 

masalah- masalah diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

“Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Mengatasi Proyek Gagal 

Bisnis Properti  pada PT Barokah Jaya Sejahtera” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya  proyek gagal bisnis 

properti di Perusahaan Barokah Jaya Sejahtera? 

2. Bagaimana strategi pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi 

proyek gagal bisnis properti di Perusahaan  Barokah Jaya Sejahtera? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya proyek 

gagal di Perusahaan Barokah Jaya Selamanya. 

2. Mendeskripsikan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk 

mengatasi proyek gagal bisnis property di PT Barokah Jaya Selamanya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau untuk 

mengembangkan teori yang berkaitan strategi pengembangan sumber daya 

manusia untuk mengatasi proyek gagal bisnis property di PT Barokah Jaya 

Selamanya. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai strategi 

pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi proyek gagal bisnis 

properti di PT Barokah Jaya Selamanya. 
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