
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Indonesia saat ini sudah menuju ke arah perbaikan, yang dibuktikan 

dengan pembangunan infrastruktur - infrastruktur vital yang dapat menunjang 

perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor yang akan 

mendapatkan manfaat dari mutu infrastruktur adalah usaha di bidang properti, 

terutama pada perumahan. Infrastruktur yang baik di harapkan mampu 

menjadikan properti dapat diterima oleh masyarakat, sehingga pengembang, 

investor maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang 

bermutu (Grahandaka 2010). 

Pertumbuhan properti di Indonesia tumbuh dengan pesat. Menurut 

(Schreiben 2013), Indonesia mengalami akselerasi industri properti yang tinggi, 

disaat negara maju mengalami kelambatan di sektor industri properti. Bahkan 

hasil riset (Urban Land Institue 2013), Indonesia berada pada urutan pertama 

dengan kota Jakarta sebagai lokasi investasi properti paling menarik di Asia 

Pasifik di tahun 2013. Padahal di tahun sebelumnya pada 2012 Indonesia 

menempati urutan ketujuh. Pertumbuhan properti di Indonesia terjadi pada 

properti residensial dan properti komersil seperti apartemen, ritel (pusat 

perbelanjaan), lahan industri, perkantoran dan hotel. Hal ini terlihat dari 

banyaknya properti residensial dan properti komersil yang dibangun di beberapa 

daerah di Indonesia selain Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi) seperti 

Banten, Bandung, Batam, Makassar, Palembang dan Bali (Maharso 2013). 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan properti yang masih sangat tinggi 

serta anggapan properti sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan 

inilah yang mendorong sektor properti tumbuh dengan pesat. Masih terdapat 

20.5% dari 251 juta penduduk di Indonesia yang masih belum memiliki rumah 

(Faisal 2014). Adanya perubahan gaya hidup pada masyarakat Indonesia yang 

mulai menerima apartemen sebagai rumah tinggal juga menjadi salah satu faktor 

penyebab properti jenis apartemen tumbuh dengan pesat. Selain itu, adanya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 juga menyebabkan 

permintaan properti komersil seperti perkantoran, lahan industri dan ritel (pusat 

perbelanjaan) juga ikut tumbuh. Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan para 

pengembang properti sangat gencar dalam menawarkan properti (Wulandari 

2015). 

Kebutuhan akan perumahan bagi penduduk Jakarta mendorong para 

pengembang perumahan (property) untuk memberikan alternatif solusi perumahan 

yang lebih layak dan terjangkau. Pengembang mulai mencari daerah-daerah yang 

berdekatan dengan Jakarta untuk membangun perumahan - perumahan. Daerah 

seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dianggap sebagai daerah yang 

potensial karena masih memiliki lahan yang cukup luas untuk proyek perumahan. 

Selain itu daerah - daerah ini tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga masih 

mudah dijangkau bagi mereka yang beraktifitas di Jakarta. Pengembangan 
perumahan di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang didukung pula oleh 

pemerintah dengan memberikan izin lokasi perumahan seluas 132.668 hektar 

(BIRO-Business Intellegence Report 2009). 
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Dengan berkembangnya perekonomian mempengaruhi juga bisnis di 

bidang yang lainnya, seperti halnya bisnis di bidang properti (Adendorf dan 

Nkado 2006). Sampai saat ini perkembangan bisnis properti berkembang dengan 

pesatnya, JABODETABEK dari tahun 2003 sampai 2007 tercatat ada 842 proyek 

properti (Business Intellegence Report 2009). Menteri Negara Perumahan Rakyat 

telah merencanakan untuk membangun seribu menara rumah susun untuk 

masyarakat kelas menengah ke bawah di kawasan Jakarta, sedangkan di kota-kota 

besar lainya seperti Bandung, Semarang, Medan dan lain-lain, sepanjang jalan 

kota-kota besar tersebut akan dijumpai hiasan yang besisikan iklan etalase rumah 

dari salah satu perusahaan properti yang sedang mengiklankan produknya, dan 

jika kita lihat di media televisi, iklan tentang dunia properti Indonesia rutin di 

tayangkan, terlebih di hari Sabtu dan Minggu. 
Secara umum, bisnis properti perumahan nasional masih meningkat hingga 

tahun 2016. Hal ini berdasarkan analisis dan forecasting dari BCI Asia Indonesia 

lewat BCI Forecaster (BCI Economics 2016). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Sumber : BCI Economics (2016) 

Gambar 1 Proyeksi konstruksi perumahan Indonesia sampai Maret 2016 

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui proyeksi nilai total konstruksi 

untuk perumahan di Indonesia secara jangka pendek adalah sebesar 54 % dan 

secara jangka panjang -10%, namun jika dilihat perkiraan ke depan nya akan 

terjadi peningkatan yang sama-sama postif baik jangka pendek maupun jangka 

panjang yaitu sebesar 60 % dan 32 % (BCI Economics 2016). Menurut Ginting 

(2012), nilai kapitalisasi dapat memproyeksikan pertumbuhan bisnis properti, 

yang artinya bisnis properti meningkat sampai tahun 2016. Tahap kebangkitan 

dunia properti di Indonesia diperlihatkan dengan tumbuhnya perusahaan-

perusahaan baru yang bergerak di bidang ini, dimana setiap perusahan saat ini 

saling bersaing satu sama lain untuk menghasilkan barang dan jasa dengan 

menawarkan kelebihannya masing-masing, disamping itu perusahaan juga 

memiliki strategi-strategi sendiri untuk mengembangkan perusahaan. Menurut 

David (2009) manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan 

dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional yang membantu sebuah organisasi mencapai 

tujuannya. 

Bisnis adalah proses transaksi sebuah produk, baik barang maupun jasa, 

dalam sebuah pasar dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Ardiana 2014). 

Menurut (Gibler et al. 2002), Dalam dunia bisnis, terdapat ada tiga faktor yang 
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memengaruhi kinerja bisnis yaitu lingkungan, perubahan, dan model bisnis. 

Lingkungan adalah pintu masuk bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Perubahan merupakan faktor selanjutnya yang selalu menjadi ancaman 

perusahaan, sedangkan model bisnis adalah prototipe yang dikembangkan oleh 

perusahaan dalam rangka menjelaskan bagaimana proses bisnis sebuah 

perusahaan dan bagaimana proses penciptaan nilai bagi stakeholders dalam 

perusahaan (Trijayanti 2015). 

Kesalahan terbesar yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak 

mampu menghadapi persaingan pasar adalah terfokusnya pada faktor lingkungan 

dan faktor perubahan, dengan mengabaikan pentingnya membangun sebuah 

model bisnis yang handal (Naggar 2015). Model bisnis suatu perusahaan dapat 

memenangkan persaingan di pasar karena akan memberikan pandangan kepada 

perusahaan mengenai apa saja nilai yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, 

bagaimana respon pasar terhadap produk yang dimiliki, dan melemahkan daya 

saing perusahaan kompetitor (Osterwalder dan Pigneur 2010). Selain itu, model 

bisnis juga bermanfaat untuk melihat bisnis perusahaan sendiri secara utuh dan 

keseluruhan sehingga para pengambil keputusan dapat mengetahui elemen bisnis 

yang kurang optimal dan hubungannya dengan elemen-elemen lain (McDonagh 

dan Frampton 2002). 

Menurut Fijrina (2015) dan Byrne (2004) Model bisnis merupakan 

abstraksi tentang bagaimana suatu bisnis berjalan dan kesederhanaan dari model 

bisnis diharapkan dapat mewakili kompleksitas aktivitas bisnis yang terjadi. 

Dengan adanya model bisnis, diharapkan kita dapat memahami hal – hal umum 

atau penting dari bisnis tersebut, tanpa terjebak ke dalam aktivitas yang bersifat 

mendetail (Maulana dan Alamsyah 2014). Sebuah model bisnis menggambarkan 

dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan 

menangkap nilai (Iskandarsyah 2013) 

Dengan meningkatnya bisnis properti, maka jumlah pesaing dalam bisnis 

semakin banyak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap perusahaan 

dituntut untuk memiliki kinerja perusahaan yang dapat mempertaruhkan 

kelangsungan usahanya dan melakukan strategi yang tepat lewat model bisnis 

yang sesuai, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain (McDonagh dan Nichols 

2009). Dari kondisi tersebut, maka akan dilakukan penelitian pada salah satu 

perusahaan properti yang sedang berkembang, yaitu pada PT Hasta Raya Utama, 

hal ini dapat dilihat dari revenue yang diperoleh perusahaan yang terus meningkat. 

Selain itu jumlah proyek yang dikerjakan oleh PT Hasta Raya Utama terus 

mengalami peningkatan. Tahun 2015 ada 2 proyek yang di kerjakan oleh PT 

Hasta Raya Utama dibandingkan tahun 2014 sebanyak satu (1) proyek yang 

dikerjakan. 

PT Hasta Raya Utama merupakan sebuah perusahaan pengembang yang 

bergerak di bidang properti, didirikan pada tanggal 3 September 2014 dengan akta 

pendirian nomor 13 dari Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik, SH, M.Kn. Sebagai 

pemain baru di bisnis properti, PT Hasta Raya Utama harus memiliki model bisnis 

yang tepat dan bisa diandalkan agar dapat terus bertumbuh dan mencapai objektif 

perusahaan. Sehingga dalam mencapai tujuan nya itu, PT Hasta Raya Utama 

membutuhkan persiapan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang yang akan diaplikasikan secara menyeluruh dan terencana dengan fokus 

utama kepada pengembangan atau ekspansi dan produk yang marketable. 



 

4 

Perumusan Masalah 
 

Dalam rangka mengembangkan bisnis dan memperkuat daya saing usaha, PT 

Hasta Raya Utama perlu mengetahui seluk beluk bisnis yang sedang dijalaninya. 

Berdasarkan prospek bisnis, PT Hasta Raya Utama ini memiliki prospek bisnis yang 

potensial karena memiliki keunggulan dalam hal SDM dan dukungan keuangan. 

Namun tetap diperlukan suatu strategi agar bisnis ini dapat bertahan terhadap faktor 

perubahan dalam berbagai kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang semakin 

ketat. Untuk mampu bertahan dalam persaingan yang ketat, PT Hasta Raya Utama 

harus memiliki model bisnis yang tepat sehingga dapat mengetahui bisnis yang 

sedang dijalani dan membuat suatu model bisnis yang baru sesuai dengan kondisi dan 

tujuan perusahaan. Maka permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan kondisi 

tersebut adalah: 

 

1. Seperti apa konsep model bisnis yang sekarang diterapkan di PT Hasta 

Raya Utama? 

2. Apa saja alternatif model bisnis yang dapat diterapkan oleh PT Hasta Raya 

Utama di masa mendatang? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 
 

1. Menganalisis Model Bisnis PT Hasta Raya Utama. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis PT 

Hasta Raya Utama. 

3. Merumuskan Alternatif Model Bisnis PT Hasta Raya Utama di industri 

property yang akan digunakan untuk strategi bersaing PT Hasta Raya 

Utama 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu PT Hasta Raya Utama dalam 

merumuskan model bisnisnya dan memberikan alternatif bagi model bisnis yang 

dapat diterapkan untuk masa yang akan datang sehingga PT Hasta Raya Utama 

dapat mengetahui model bisnis yang sedang dijalaninya saat ini dan dapat 

merumuskan kebijakan-kebijakan untuk perkembangan usaha PT Hasta Raya 

Utama di masa yang akan datang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 ini dilakukan di PT Hasta Raya Utama yang bergerak dibidang properti 

dengan batasan masalah penelitian ini adalah: 
1. Wilayah yang diteliti adalah Jakarta Selatan, Depok dan Pondok Aren 

2. Definisi pasarnya (market definition) adalah di perumahan non- subsidi kecil 

dan menengah dengan ukuran pasar (market size) Rp 3-100 Milyar 

3. Data yang digunakan adalah data perusahaan yang didapatkan pada saat 

penelitian dilakukan di bulan Februari-Maret 2016. 
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