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I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
Industri properti adalah salah satu sektor industri yang sangat penting bagi 

pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena banyaknya industri turunan yang 
ada di dalam sektor tersebut, termasuk diantaranya adalah penyedia material bahan 
baku, pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan siap pakai seperti semen dan 
beton, dekorasi interior dan eksterior, industri furnitur, dan masih banyak lagi. 
Kebijakan pemerintah dalam periode 2014-2019 yang dicanangkan dalam RJPMN 
(Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional) menggambarkan bahwa 
pembangunan infrastruktur adalah prioritas, dengan penanaman modal sebesar 5.5 
Triliun rupiah yang terbagi ke dalam beberapa proyek yang erat kaitannya dengan 
sektor properti seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, transportasi antar kota, 
bandar udara, juga transportasi laut. Tabel 1.1 menunjukkan alokasi penanaman 
modal pemerintah tersebut. 
 

Tabel 1.1  Proyek - Proyek Infrastuktur Pemerintah Dalam RPJMN 2015-2019 

Proyek infrastruktur Pemerintah Dalam RPJMN  2015-2019 

Sektor APBN APBD SOE Private Total 
Jalan  340 200 65 200 805 
Rel Kereta 150   11 122 283 
Transportasi Laut 498   238 164 900 
Transportasi Udara 85 5 50 25 165 
Transportasi Darat 50   10   60 
Transportasi Perkotaan 90 15 5 5 115 
Elektricity 100   445 435 980 
Oil dan Gas 4   152 352 508 
Informasi dan Teknologi 13 15 27 223 278 
Sumber Air 276 68 7 50 401 
Saluran Air Bersih 227 198 44 30 499 
Perumahan Publik 384 44 13 87 528 
Total Biaya Infrastruktur 2217 545 1067 1693 5522 
*dalam triliyun rupiah      

(Sumber: Knight Frank. Indonesia Property Investment Guide 2017) 
 

Banyaknya pembangunan fasilitas-fasilitas transportasi umum seperti yang 
saat ini sedang dikerjakan pemerintah di berbagai kota-kota besar tentu saja akan 
menggerakkan industri properti yang menjadikannya sebagai peluang bagi 
pertumbuhan bisnisnya. 

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka permintaan properti 
semakin meningkat. Tren yang sedang terjadi di Indonesia saat ini khususnya di 
kota-kota besar adalah produk property berupa apartemen dan perumahan bawah 
justru semakin diminati (Real Estate Indonesia 2017). Terbukti hingga bulan Mei 
2018 tercatat ada 600 proyek properti yang dikembangkan dan 44,7% diantaranya 
adalah apartemen dan perumahan menengah-atas. Gambar 1 menunjukkan produk-
produk properti yang paling popular pada tahun 2017. 
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Gambar 1.1 Produk properti yang paling memberikan kinerja terbaik (REI 2017)

Bisnis Indonesia (2017) memperikarakan bahwa dalam jangka waktu kurang 
lebih 12 tahun properti baik itu apartemen maupun perumahah masih akan 
mendominasi. Bisnis Indonesia merujuk pada survey harga properti residensial 
yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap kebutuhan properti. Dimana 
berdasarkan IHPR (Indeks Harga Properti Residence) pada triwulan I-2018 secara 
triwulanan meningkat sebesar 1,42%. Secara tahunan indeks harga properti juga 
meningkat 3,05% Ini memberikan sinyal bahwa pasar property masih menjadi 
pilihan investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan. 

PT. Adhi Persada Properti (APP) merupakan perusahaan pengembang yang 
berada dalam korporasi PT. Adhi Karya, dan beroperasi sejak tahun 2002 dalam 
bisnis di bidang properti dan real estate. Proyek apartemen pertama yang dibangun 
oleh APP terjadi pada tahun 2009 di kota Depok yang merupakan rumah bagi 
kampus Universitas Indonesia, dan juga institusi - institusi pendidikan yang tersebar 
disana. Proyek apartemen yang berada di lingkungan pendidikan inilah yang 
menjadikan APP dikenal sebagai salah satu pionir spesialis apartemen kampus. 
Apartemen tersebut dibangun pada tahun 2011 dan terjual habis pada tahun 2013, 
yang mencatatkan kesuksesan bagi APP dalam strategi penjualan saat itu. Tahun 
2018 APP juga berhasil membangun apartemen high end pertamanya yang terletak 
di daerah Senayan, Jakarta.

Saat ini APP sedang memanfaatkan peluang atas proyek pembangunan jalur 
LRT yang rencananya akan selesai pada tahun 2019, dengan pengembangan 
apartemen di Bekasi yang letaknya persis berada di ujung stasiun LRT. Apartemen 
yang sudah dimulai pembangunannya pada tahun 2013 dan sampai saat ini sudah 
mencapai 80% tersebut menerapkan konsep mix used dimana mall, ruko dan 
apartemen nantinya akan terhubung menjadi satu. Hal ini sejalan dengan strategi 
perusahaan yang menerapkan konsep TOD (Transit Oriented Development) yang 
intinya membangun apartemen yang akan terhubung langsung dengan pusat 
transportasi, seperti contohnya stasiun LRT ini. Perusahaan meyakini bahwa hal itu 
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akan menjadi salahsatu nilai jual (selling point) bagi produknya, terkait dengan 
kemudahan akses ke transportasi masal. Saat ini APP sedang menjalankan 18 
proyek yang terdiri dari 11 apartemen, 5 perumahan dan 2 mall.  

Mempunyai berbagai keunggulan dalam nilai jual produk khususnya dalam 
segmen apartemen kampus dan apartemen di sepanjang jalur LRT tidak serta merta 
menjadikan APP aman dari persaingan. Pada tahun 2018 ini justru perusahaan 
sedang menghadapi penurunan penjualan hingga mencapai 35-40%.  

 

 
Sumber : Departemen Pemasaran APP 

Gambar 1.2 Grafik rata  rata penjulaan perbulan dari tahun 2014-2018 
 
Sebagai perbandingan, pada tahun 2014 rata-rata penjualan perbulan adalah 

80 unit dengan 11 proyek, tahun 2015 rata- rata penjualan perbulan 90 dengan 13 
proyek ,di tahun 2016 rata-rata penjualan mencapai puncaknya dengan yaitu 120 
unit per bulan dengan 15 proyek. Pencapaian yang cenderung meningkat dalam 3 
tahun tersebut ternyata tidak berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Terlihat pada 
tahun 2017 penjualan mereka menurun dengan 110 unit per bulan. Bahkan pada 
tahun 2018 ini hanya bisa menjual rata-rata 85 unit per bulan, meskipun dengan 
jumlah proyek (ada 18 proyek dikerjakan tahun 2018) yang lebih banyak 
dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. 

APP juga kalah bersaing di kota Bekasi dimana disana terdapat 5 proyek 
apartemen yaitu GDC Bekasi, GDCL Arlington, GDCL Emerald, The Conexio dan 
Mardhika Park. Dilihat dari rata-rata penjualan (take up rate per month) perbulan 
APP masih kalah bersaing dengan pesaingnya. Dapat kita lihat di tabel  2. 
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Tabel 1.2 TUR (Take Up Rate) /Bulan Penjualan Apartemen di kota Bekasi pada 
tahun 2018 

No Nama Proyek 
Estimated Average Take Up 

Rate/Month 
1 GDCl Jatiwarna Arlington 11 
2 GDCl Jatiwarna Emerald 11 
3 GDC Bekasi 21 
4 The Conexio City 17 
5 Mardhika Park Tambun 23 
6 Cikunir Junction 7 
7 Grand Icon Caman 8 
8 Kota Swarna Bumi 12 
9 Tamansari Iswara 15 

10 Urban Sky 17 
11 Eastern Green 20 
12 Trans Park Juanda Tower 1 23 
13 Tamansari Urbano 28 
14 GKL  Victoria 32 
15 The Springlake Summarecon 37 
16 Wismaya Residence 38 
17 Gateway Park Tower 1 39 
18 GKL  Barclay 42 
19 GKL - Emerald 49 

(Sumber : Divisi penjualan APP) 
 

APP kalah bersaing secara rata  rata (TUR) / bulan , jika dibandingkan 
dengan developer yang merupakan anak perusahaan BUMN yaitu PP Property 
dengan proyek GKL Barclay, Emerald dan Victoria ,ACP (Adhi Commuter 
Property) dengan proyek Gateway Park, dan Patra land yang merupakan anak 
perusahaan Patra Jasa dengan proyek Wismaya residence. 

Faktor lainnya yang membuat APP mengalami penurunan daya saing adalah 
penilaian dari Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia), dimana dalam penilaianya 
APP mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 dengan catatan dari tahun 2016 
ke 2017 mengalami stagnan.  

Ini juga berdampak pada sampai saat ini APP belum juga bisa go public, 
dibandingkan dengan perusahaan developer lainnya yang sudah go public seperti 
PP Property, Ciputra, Pakuwon, Cowell. Pesaing APP yang belum lama ini bermain 
di bidang property juga sudah merencanakan go public di tahun 2019 seperti Wika 
Realty (anak perusahaan Wijaya Karya), Adhi Commuter Property (sister company 
APP dan anak perusahaan ADHI yang fokus dalam mendirikan property khususnya 
Apartemen di jalur LRT) dan Urban Jakarta Property. APP belum bisa memenuhi 
persyaratan untuk go public yaitu batas minimal aset berwujud bersih atau net 
tangible asset (NTA) sebesar minimal Rp 5 miliar. NTA dihitung dari total aset 
dikurangi dengan aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, total liabilitas dan 
kepentingan non pengendali. (BEI 2016) 

Situasi ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti 
pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat suku bunga dan inflasi, tidak stabilnya 
nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga kredit yang dinilai mahal, menurunnya 
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dayabeli masyarakat khususnya pada properti, situasi politik yang bertepatan 
dengan siklus pemilu 5 tahunan, hingga pasar kedua dan sewa apartemen yang saat 
ini telah menurun, berimbas pada harga apartemen masih akan stagnan karena 
permintaan masih tergolong rendah.  

Pada dasarnya industri properti pada produk apartemen memiliki beberapa 
tujuan pemasaran, yaitu ketertarikan pembeli baik untuk dipakai sendiri maupun 
memanfaatkannya sebagai investasi. Dalam hal ini tentunya apartemen dengan tipe 
atau spesifikasi kecil, murah serta dekat dengan akses ke mass rapid transit (MRT) 
dan light rapid transit (LRT) akan banyak mendapatkan pangsa pasar yang lebih 
baik (Prasongko 2016).  

Adanya tantangan yang sedang dihadapi APP harus ditanggapi dengan 
strategi-strategi yang lebih baik. Menurut Giesen et al. (2007), cara perusahaan 
dalam mengatasi perubahan dan persaingan adalah dengan inovasi model bisnis 
sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan 
perusahaan. Hal ini berguna untuk menciptakan strategi-strategi baru melalui 
prototype model bisnis (Cherif 2014). Sebagai perusahaan yang sedang 
berkembang, tentunya APP membutuhkan model bisnis yang lebih baik dan 
langkah-langkah penerapannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang 
diharapkan mampu membantu APP meningkatkan daya saingnya di tengah 
kompetisi yang semakin ketat dan mengembalikan kinerjanya. 

 
1.2  Perumusan Masalah 

 Suatu perusahaan yang ingin terus tumbuh dan berkembang di industri 
properti harus bisa mengantisipasi perubahan lingkungan dan persaingan pasar 
yang ketat dengan meraih keunggulan dengan memanfaatkan kekuatan internalnya 
dan memanfaatkan peluang yang ada (SWA 2017). Perancangan model bisnis 
adalah bagian dari implementasi strategi perusahaan, yang memanfaatkan aspek-
aspek tersebut. 

Secara spesifik masalah yang sedang dirasakan oleh APP saat ini adalah 
strategi penjualan yang kurang tepat, monoton, serta  kurang adanya pembaruan 
dalam cara-cara penjualan untuk meningkatkan dayasaing ditengah kompetisi yang 
sangat ketat. Penting untuk dikembangkan model bisnis yang lebih baik untuk 
mengatasi beberapa masalah tersebut. Rangkaian permasalahan yang 
dihadapi oleh APP tersebut, melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Berikut 
adalah perumusan masalah dari penelitian ini: 

1. Bagaimana lingkungan internal dan eksternal perusahaan dari APP? 
2. Bagaimana perancangan bisnis model di APP? 
3. Bagaimana model bisnis dapat menghasilkan alternatif strategi yang 

meningkatkan daya saing APP? 
 

1.3  Tujuan Penelitan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap 
APP. 

2. Menganalisis model bisnis yang dijalankan APP. 
3. Mengembangkan strategi alternatif untuk keberlangsunan bisnis APP 
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1.4  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini membantu APP dalam merencanakan strategi 

berdasarkan faktor eksternal, internal, perumusan dan perbaikan model bisnis. 
Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang berkeinginan 
melakukan kajian dalam bidang property.  

 
1.5  Ruang Lingkup 

 Penelitian ini menitikberatkan pada bidang model bisnis yang diterapkan 
pada salahsatu pelaku dalam industri properti, yaitu PT. Adhi Persada Proeprti 
(APP). Metode analisa adalah dengan analisis lingkungan eksternal dengan analisis 
PEST dan analisis lingkungan internal, sementara untuk merancang strategi bisnis 
digunakan Business Model Canvas.  
 

 
  


