
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi di 

dunia dimana pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia memperlihatkan 

peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Salah satu provinsi dengan kepadatan 

tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam laporan Provinsi DKI Jakarta dalam Angka, kepadatan 

penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 15.900 jiwa/km2. Angka ini 

meningkat 0,6% dari tahun sebelumnya sebesar 15.804 jiwa/km2. Sementara laju 

pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 1,19% (BPS 2020). 

Pertumbuhan penduduk ini merupakan suatu peluang bagi pelaku bisnis khususnya 

di bidang properti seperti perumahan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk 

akan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan untuk tempat tinggal karena 

tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia.  

Tingginya permintaan akan tempat tinggal di DKI Jakarta mengakibatkan 

harga tanah di kawasan tersebut melonjak setiap tahunnya. Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 mengalami kenaikan rata-rata 19,54%. Adapun 

NJOP tertinggi berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dengan NJOP 

mencapai Rp 93.963.000/m2. Tingginya harga tanah tersebut menyebabkan tidak 

sedikit masyarakat yang akhirnya mencari hunian yang sesuai dengan 

kemampuannya di kawasan-kawasan penyangga seperti Kota Tangerang, Depok, 

Bogor dan Bekasi. Harga tanah yang tidak terlalu mahal dan akses yang dekat 

menuju Jakarta menjadi alasan utama masyarakat mencari tempat tinggal di 

kawasan-kawasan tersebut. Adanya program pemerintah yang menggiatkan 

pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah juga meningkatkan perkembangan 

industri properti di kawasan-kawasan tersebut. 

Saat ini salah satu kawasan yang cukup diminati adalah kawasan Cibubur. 

Kawasan Cibubur memiliki posisi yang cukup strategis, terletak di pertemuan 

antara Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Kawasan 

ini terus tumbuh dan berkembang terbukti dengan begitu banyaknya perumahan dan 

area komersial seperti mal, ruko, restoran, hotel, dan fasilitas umum lainnya. Saat 

ini Cibubur memiliki akses yang cukup baik. Kawasan ini dapat diakses melalui 

empat pintu tol yaitu pintu tol Cibubur, Cimanggis, Jatiwarna dan Jatiasih. Selain 

akses dari jalan tol, kawasan Cibubur juga akan semakin mudah dijangkau karena 

pembangunan infrastruktur sedang dilakukan. Saat ini proyek pembangunan 

insfrastuktur yang sedang dilaksanakan antara lain proyek jalan tol Jakarta Outer 

Ring Road 2 (JORR 2) dan Light Rail Transit (LRT). Adapun maraknya 

pembangunan infrastuktur tersebut menjadi katalisator untuk meningkatkan 

pertumbuhan industri di suatu kawasan tidak terkecuali industri properti. Kini 

semakin banyak orang yang memerlukan akses transportasi yang nyaman dan dekat 

dengan hunian mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi kemacetan 

akibat membawa kendaraan pribadi saat bepergian. 

Kondisi ini menyebabkan semakin banyak perusahaan pengembang yang 

mendirikan proyek-proyek perumahan di kawasan Cibubur. Salah satu perusahaan 
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yang menawarkan proyek perumahan di kawasan ini adalah PT CNI. PT CNI 

berdiri pada tahun 2017 dan merupakan salah satu anak perusahaan dari Ciputra 

Grup. Proyek perumahan yang ditawarkan oleh PT CNI tidak hanya perumahan 

biasa melainkan perumahan yang berada dalam lingkungan komersial dan 

perkantoran. Produk yang dijual meliputi rumah tapak, kavling dan ruko. Pada awal 

peluncuran produknya PT CNI mampu melakukan penjualan dengan baik, namun 

dalam dua tahun terakhir perusahaan mengalami penurunan penjualan. Adapun 

detail penjualan produk PT CNI tertera pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: Laporan tahunan PT CNI (2020) 

Gambar 1  Grafik penjualan PT CNI tahun 2018-2019 

 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada 

penjualan rumah tapak yaitu turun sebesar 37%. Sementara penjualan ruko turun 

sebesar 47% dan terjadi sedikit kenaikan pada penjualan kavling. Pada tahun 2019, 

secara keseluaruhan PT CNI hanya mampu membukukan penjualan sebesar Rp 160 

Miliar turun dari tahun sebelumnya yang mampu membukukan penjualan hingga 

Rp 225 Miliar. Adanya penurunan penjualan ini harus segera diwaspadai oleh 

perusahaan. 

Pada kawasan Cibubur sendiri saat ini terdapat banyak perumahan yang 

menawarkan produk dengan menyasar hampir semua segmen mulai dari rumah 

sederhana hingga rumah mewah. Hal ini menyebabkan perusahaan harus semakin 

waspada dalam menghadapi persaingan, karena semakin banyak alternatif bagi 

masyarakat untuk memilih jenis hunian yang mereka inginkan sesuai dengan selera 

dan kemampuannya. Banyaknya kompetitor tersebut cukup mempengaruhi 

penjualan perusahaan karena harga yang ditawarkan kompetitor cukup bersaing. 

Adapun analisis harga kompetitor tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. 

Berdasarkan grafik tersebut, harga tanah per meter persegi yang ditawarkan PT CNI 

merupakan yang tertinggi dibanding kompetitornya yaitu mencapai Rp 8.250.000,-

/m2. Harga ini lebih tinggi 18% dari harga tanah rata-rata di kawasan tersebut yaitu 

sekitar Rp 6.750.000,-/m2. Sementara untuk harga bangunan yang ditawarkan PT 

CNI tidak berbeda signifikan dibanding yang kompetitor lainnya yaitu Rp 

6.750.000,-/m2. 

 

122

77

36

19
5 7

0

20

40

60

80

100

120

140

2018 2019

P
ro

d
u

k 
(u

n
it

)

Rumah Ruko Kavling



3 

 

 
Sumber: Data analisis kompetitor PT CNI (2020) 

Gambar 2  Analisis Harga Kompetitor 

 

Selain menghadapi tekanan dari kompetitor, perusahaan juga harus 

menghadapi kenyataan bahwa industri properti sedang mengalami penurunan 

penjualan secara nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia pada 

Indeks Harga Properti Residensial, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 

penjualan properti residensial mengalami penurunan pertumbuhan dari 13,39% 

(yoy) menjadi 1,19% (yoy) pada triwulan IV 2019 (Gambar 3).  

 

 
Sumber: Bank Indonesia (2020) 

Gambar 3  Pertumbuhan tahunan penjualan rumah 2018-2019 

 

Berdasarkan survei tersebut disampaikan juga bahwa suku bunga KPR yang 

tinggi di tahun 2019 menjadi faktor utama penyebab penurunan penjualan properti 

residensial. Faktor lain yang menyebabkan penurunan penjualan antara lain faktor 

perizinan atau birokrasi dalam pengembangan lahan, proporsi uang muka yang 

tinggi dalam pengajuan KPR di perbankan dan permasalahan pajak. 

Dalam menghadapi kondisi yang kurang kondusif tersebut perusahaan 

dituntut untuk berpikir lebih kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru. 

Apabila perusahaan mengabaikan ancaman ini maka perusahaan akan terlempar 
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dari peta persaingan industri. Banyak para pemain baru yang mencoba masuk 

kedalam industri ini dan tidak sedikit dari perusahaan tersebut yang sukses 

menciptakan pasarnya secara baik hingga mampu menggeser pemain lama. Jika 

ingin bertahan dalam pasar, maka perusahaan harus semakin kompetitif dalam 

persaingan bisnis industri ini.  

Perusahaan perlu merumuskan strategi yang lebih tajam dalam membidik 

pasar. Menurut Wheelen dan Hunger (2012) strategi didefinisikan sebagai 

sekumpulan komitmen dan koordinasi atas aktivitas yang dibangun untuk 

memaksimalkan kompetensi untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan 

bersaing diciptakan dengan menggunakan sumberdaya dan kemampuannya untuk 

mencapai struktur biaya dari usahanya yang lebih rendah, maupun kemampuannya 

untuk mendiferensiasi usaha atau produk dari para pesaingnya (Pearce dan 

Robinson 2004). Menurut Porter (2008) tujuan persaingan bukan sekedar mengejar 

yang terbaik, apabila hanya menjadi yang terbaik akan menempatkan semua 

perusahaan menuju tempat yang sama, perusahaan akan sulit untuk bertahan dalam 

jangka waktu yang lama dan hanya bersifat sementara karena harus berhadapan 

langsung dengan pesaing dan akan saling bertubrukan. Tapi persaingan akan 

menjadi strategis apabila menjadi unik dari perusahaan lain. Dengan berfokus 

keuntungan, perusahaan harus mampu menghadapi konsumen dengan kebutuhan 

yang berbeda, menciptakan inovasi terus menerus yang berdampak positif bagi 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

Sebagai langkah awal dalam penyusunan strategi, perusahaan perlu 

memahami dengan baik kondisi perusahaan saat ini dan melakukan pemetaan 

terhadap kondisi eksisting tersebut. Kondisi lingkungan yang cepat berubah 

menuntut para pimpinan perusahaan untuk dapat memahami perubahan pada model 

bisnisnya dengan cepat. Tanpa inovasi dan strategi yang tepat, pasar akan terus 

tergerus sehingga penjualan akan semakin mengalami penurunan. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT CNI sebagai salah satu pengembang di kawasan Cibubur tengah 

mengalami penurunan penjualan. Semakin tingginya tingkat persaingan antar bisnis 

properti di kawasan tersebut menyebabkan semakin banyak pilihan bagi konsumen 

untuk memilih tempat tinggal yang mampu memenuhi kebutuhan serta sesuai 

dengan kemampuannya. Selain ancaman dari kompetitor, perusahaan juga harus 

menghadapi kondisi pasar industri properti yang sedang lesu yang disebabkan oleh 

berbagai hal. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, diperlukan inovasi 

baru dalam perencanaan strategi perusahaan kedepannya.  

Inovasi berperan penting dalam meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan. Penerapan inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan hanya 

akan mengakibatkan produk gagal dipasarkan (Merx-Chermin dan Nijhof 2005). 

Untuk merumuskan strategi tersebut diperlukan pemetaan model bisnis perusahaan 

untuk menganalisis nilai produk dan mengetahui kondisi bisnis perusahaan saat ini. 

Dengan menggunakan pendekatan business model canvas maka dapat diidentifikasi 

secara terperinci kondisi perusahaan saat ini. Identifikasi model bisnis dapat 

memudahkan dalam menganalisis masalah dan merumuskan alternatif strategi yang 

dapat diterapkan oleh perusahaan. 
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Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka perumusan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model bisnis properti yang dijalankan oleh PT CNI saat ini? 

2. Apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi penjualan PT CNI? 

3. Bagaimana strategi pemasaran baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 

penjualan PT CNI pada industri properti? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memetakan model bisnis PT CNI yang dijalankan saat ini menggunakan 

business model canvas. 

2. Menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi penjualan PT CNI saat ini. 

3. Merekomendasikan strategi pemasaran baru yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan penjualan PT CNI pada industri properti. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan 

memberikan masukan berupa alternatif strategi pemasaran untuk meningkatkan 

penjualan properti. Penelitan ini juga dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

maupun penyusunan kebijakan. Sementara bagi akademisi, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam bidang manajemen strategik dan manajemen pemasaran 

khususnya pada industri properti. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dalam perencanaan strategi yang dapat dilakukan oleh 

PT CNI. Hal ini mencakup pemetaan model bisnis perusahaan, evaluasi terhadap 

faktor lingkungan perusahaan dan penyusunan strategi pemasaran yang baru. 

Implementasi dari strategi yang diusulkan dikembalikan pada pihak perusahaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Industri Properti 

Menurut Kotler (2005) properti adalah hak kepemilikan tak berwujud baik itu 

berupa benda nyata (perumahan) maupun keuangan (saham atau obligasi). 

Sementara menurut Kyle dan Baird (2000), properti merupakan semua bangunan 

yang berada di atas permukaan bumi yang menjulang tinggi ke angkasa yang 

melekat secara permanen baik secara alamiah maupun adanya campur tangan 




