
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Di tengah kancah persaingan bisnis saat ini, para pelaku bisnis harus selalu 

menemukan ide-ide dan strategi baru dalam mempertahankan eksistensinya.  

Tentu saja hal tersebut harus selalu berorientasi kepada keinginan konsumen, 

karena walau bagaimanapun konsumenlah yang menilai dan melakukan keputusan 

pembelian.  Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik 

di pasar domestik (nasional) maupun di pasar internasional/global.  Untuk 

memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan 

kepada para pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk yang mutunya 

lebih baik, harganya lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat dan 

pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya.  Produk dengan mutu yang 

kurang baik, harga yang mahal, penyerahan produk yang lambat bisa membuat 

tidak puas, walaupun dengan tingkatan yang berbeda.  

Kebutuhan primer masyarakat dari waktu ke waktu semakin mengalami 

peningkatan.  Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan mutlak diperlukan bagi 

setiap masyarakat.  Salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat 

adalah papan atau rumah. 

Perbedaan tingkat perekonomian dalam masyarakat memunculkan adanya 

perbedaan keinginan dan selera masyarakat akan perumahan.  Sebagian 

masyarakat menginginkan perumahan yang lebih baik dan sedikit lebih mewah 

dengan sentuhan arsitektur modern. 
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Sebagai wilayah penyangga ibukota, Kota Bogor menjadi tempat tinggal 

favorit.  Akibatnya, migrasi besar-besaran terjadi di Kota Hujan ini.  Dampaknya 

sudah terasa, dimana laju pertumbuhan penduduk  Kota Bogor selama sepuluh 

tahun terakhir sebesar 2,39 persen per tahun, atau 20 ribu  jiwa per tahun.  

Penduduk kota Bogor pada tahun 2009 sebanyak 981.000 jiwa dan di tahun 2010 

diprediksi akan menjadi lebih dari satu juta jiwa dengan asumsi rata-rata 

pertumbuhan dua persen pertahun (http//:www.kotabogor.go.id).  Selain sebagai 

kota penopang, banyaknya perumahan juga turut berperan meningkatkan jumlah 

penduduk. 

 Pengembang diperkirakan masih banyak yang berebut pasar perumahan di 

wilayah penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang, karena 

masih besarnya potensi permintaan dari kalangan masyarakat berpenghasilan 

Rp2,5 juta hingga Rp10 juta per bulan.  Kawasan Depok, Tangerang, Bekasi dan 

Bogor masih memiliki prospek untuk pengembangan hunian dalam beberapa 

tahun ke depan, sehingga menjadi kawasan perburuan bagi semua kelompok 

pengembang dari kecil hingga besar. 

Berdasarkan informasi dari pengembang, Aglaonema Cyber Residence 1 

dikembangkan di atas lahan 1,4 hektar memasarkan 96 unit rumah dengan 

lansekap berkonsep cyber modern menjadi hunian eksklusif dengan harga 

kompetitif.  Memanjakan penghuninya, Aglaonema Cyber Residence dilengkapi 

dengan perangkat pengamanan berteknologi modern.  Sistem cyber yang diadopsi 

hunian ini memungkinkan para penghuninya dapat turut memantau investasi 

properti lewat internet, meski sang penghuni sedang bepergian ke luar kota.    
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Perumahan Aglaonema Cyber Residence 1 memasarkan tiga tipe rumah 

dari semua unit yang ada.  Tipe Celine (Luas Bangunan: 39 m
2
) sebanyak 65 unit, 

Tipe Butterfly (Luas Bangunan: 51 m
2
) sebanyak 26 unit, dan Tipe Aurora (Luas 

Bangunan: 70 m
2
) sebanyak lima unit.  Aglaonema Cyber Residence 1 yang 

dikembangkan oleh PT. Tricipta Indotama terjual dalam waktu kurang lebih satu 

tahun enam bulan.  Dari peluncuran bulan April 2009 hingga terjual habis pada 

bulan Oktober 2010.  

PT. Tricipta Indotama sebagai perusahaan properti baru dan dalam skala 

yang tidak terlalu besar dalam bisnis ini, dihadapkan pada proses pemasaran dan 

persaingan yang tidak ringan.  Saat ini PT. Tricipta Indotama akan dan sedang 

memasarkan Aglaonema Cyber Residence 2 dengan konsep yang sama yang harga 

jualnya sedikit lebih mahal dibanding harga jual Aglaonema Cyber Residence 1 

(dengan perbandingan Luas Bangunan dan fasilitas yang sama), lokasi agak 

sedikit di dalam Aglaonema Cyber Residence 1, dan unit yang lebih sedikit.  

Banyaknya perusahaan pesaing yang telah terlebih dahulu bermain di bisnis ini,  

dan tantangan untuk menjual habis kembali unit-unit rumah Aglaonema Cyber 

Residence 2 dalam waktu yang diinginkan oleh perusahaan, membuat manajer 

pemasaran harus lebih jeli melihat peluang dan strategi yang akan diterapkan 

perusahaan.  Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana perilaku pembelian oleh 

konsumen akan produk properti.  Manajer Marketing beserta tim khususnya 

selama ini menerapkan strategi pemasaran dengan mengandalkan pesan berantai 

dari mulut ke mulut dan kepercayaan yang besar mengingat sistem jual dari 

perumahan Aglaonema Cyber Residence ini adalah pembelian kavling (rumah 

indent).  Adapun perusahaan yang telah terlebih dahulu bergerak di dalam bisnis 
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ini dan tergolong perusahaan properti dalam skala besar  adalah PT. Inti Innovaco 

(Perumahan Yasmin), PT. Perdana Gapura Prima (Perumahan Bukit Cimanggu 

City), PT. Graha Andrasentra Propertindo (Perumahan Bogor Nirwana 

Residence), dan PT. Mimantaka (Pakuan Regency). 

Hal tersebut di atas, menyebabkan PT. Tricipta Indotama harus 

menetapkan posisi dan target segmennya di pasar secara lebih fokus.  Oleh karena 

itu, agar perumahan “Aglaonema Cyber Residence” sukses di pasar diperlukan 

adanya suatu riset pemasaran untuk mendapatkan berbagai informasi seperti 

segmentasi pasar yang didasarkan pada karakteristik yang mempengaruhi 

konsumen terhadap pembelian rumah “Aglaonema Cyber Residence” serta 

positioning produk untuk mengetahui posisi produk perumahan “Aglaonema 

Cyber Residence” terhadap beberapa pesaing. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah untuk penelitian ini adalah menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk properti (rumah) di perumahan Aglaonema Cyber Residence? 

2. Bagaimana positioning perumahan Aglaonema Cyber Residence? 

3. Bagaimana segmentasi pasar Aglaonema Cyber Residence berdasarkan aspek 

demografi dan psikografis? 

4. Bagaimana rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan segmentasi dan 

positioning perumahan Aglaonema Cyber Residence? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

produk properti (rumah) di perumahan Aglaonema Cyber Residence.  

2. Menganalisis positioning perumahan Aglaonema Cyber Residence. 

3. Menganalisis segmentasi pasar Aglaonema Cyber Residence berdasarkan 

aspek demografi dan psikografis. 

4. Merekomendasikan strategi pemasaran berdasarkan segmentasi dan 

positioning perumahan Aglaonema Cyber Residence. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan gambaran bahwa kepuasan dan persepsi konsumen itu 

sangat relatif.  Oleh karena itu sangat bermanfaat bagi peneliti dalam 

mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. 

b. Bagi Masyarakat/Konsumen 

Dapat memberikan gambaran bahwa sejauh mana kualitas yang diberikan 

oleh PT. Tricipta Indotama, dalam hal ini perumahan Aglaonema Cyber 

Residence. 

c. Bagi PT. Tricipta Indotama 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi PT. Tricipta Indotama yang 

bersangkutan dalam hubungannya dengan strategi pemasaran, dan sebagai input 

atau bahan masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan guna memenuhi 
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kepuasan konsumen, sehingga dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya 

yang diambil dalam mengukur kebijaksanaan dimasa yang akan datang. 

d. Bagi Pihak Lain 

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca kajian ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dibidang operasional umumnya atau tentang strategi 

pemasaran. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini terbatas pada analisis segmentasi pasar dan positioning 

produk perumahan dalam hal ini Aglaonema Cyber Residence.  Di samping itu, 

penelitian ini dibatasi sampai pada tahap pemberian alternatif strategi pemasaran 

untuk PT. Tricipta Indotama. 
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