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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk properti baik rumah, apartemen, ruko, dan bangunan komersial

lainnya dijadikan sebagai media atau alat investasi. Produk ini diakui oleh

berbagai kalangan sebagai salah satu cara terbaik dan menjanjikan untuk ke

depannya, karena investasi properti dinilai lebih aman, stabil dan menguntungkan

dibanding jenis investasi lainya. Sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan

rumah sebagai salah satu investasinya

Begitu pula dengan daerah Kota Kendari banyak masyarakatnya yang

melakukan investasi properti, baik itu berupa rumah kos yang di sewakan, hunian

rumah maupun ruko, melihat properti yang trus naik harganya, karna properti ini

merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

Penduduk Kota Kendari dari tahun ketahun terus bertambah,

perkembangan penduduk Kota Kendari selain di sebabkan oleh kelahiran juga di

sebabkan oleh pendatang dari daerah lain yang kemudian menetap di ibu kota

provinsi Sulawesi Tenggara.

Penduduk Kota Kendari berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015
sebanyak 347.496 jiwa yang terdiri atas 175.337 jiwa penduduk laki-laki
dan 172.159 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi
jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Kendari mengalami
pertumbuhan sebesar 3,46 persen dengan masing-masing persentase
pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,52 persen dan penduduk
perempuan sebesar 3,39 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis
kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan
sebesar 101,85.1

1Nurbaety Setram,Kota Kendari Dalam Angka Kendari Municipality in Figures BPS,
(Kota Kendari 2016), h. 5
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Pertambahan penduduk di Kota Kendari ini menyebabkan meningkatnya

kebutuhan akan papan atau perumahan. Sehingga banyak pengusaha

mengembangkan usahanya di bidang perumahan seperti Naswa Residence, Wika

Fury, Villa Ibis, Wua-wua Residence, dan masih banyak lagi. Seiring perjalanan

waktu pertumbuhan bisnis perumahan di Kota Kendari ini luar biasa

persaningannya. Banyak terdapat perumahan yang levelnnya nasional

mengembangkan usahanya di Kota Kendari seperti perumahan Citra Land,

Tamansari Kahyangan, dan Anggoya Resort. Mereka memiliki kekurangan dan

kelebihan masing-masing.

Begitu pula dengan Naswa Residence yang di jadikan sebagai tempat

penelitian oleh peneliti, memiliki keunggulan dan kelemahan dalam kegiatan

bisnisnya terkhusus dalam pemasaran.

Naswa Residence memiliki keunggulan produk yang dapat mendukung

pemasaran, yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi

peruamahan model minimalis. Dalam memasarkan produknya Naswa Residence

menggunakan media sosial, media cetak (koran, baliho dan brosur), dan

pemasaran secara langsung daro orang ke orang.

Pemasaran memainkan peran penting dalam aktivitas bisnis, dalam

berbisnis banyak pengusaha yang bersaing merebut pasar atau merebut konsumen.

Sementara para konsumen mempunyai banyak pilihan untuk mengkonsumsi

barang-barang yang di hasilkan para pengusaha.2

2 Lihat, RD. Jatmiko, Pengantar bisnis, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
press 2004), h. 91
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Pemasaran bagi suatu perusahaan, merupakan salah satu hal yang penting

karena dapat memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang

kelangsungan hidup dalam berbagai kegiatan perusahaan dan secara langsung

dapat memberikan dampak terhadap prospek usaha perusahaan. Prospek usaha

perusahaan akan baik apabila perusahaan mampu melakukan pengembangan

dalam menghadapi persaingan dan perubahan teknologi, oleh karena itu

perusahaan harus dapat mengetahui hasil kinerja dari aspek pemasarannya.

Kinerja pemasaran dalam perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur

keberhasilan suatu usaha. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni menetapkan

strategi pemasaran.

Strategi pemasaran yang terpadu merupakan strategi yang dapat

memadukan berbagai unsur-unsur dalam pemasaran seperti produk, harga,

promosi dan tempat pemasaran. Perpaduan unsur tersebut akan dapat memberikan

kinerja yang baik bagi perusahaan dalam mencapai tujuan usaha yakni

memperoleh hasil profit optimal.

Mengikuti perkembangan ekonomi saat ini, kesuksesan berbisnis bukan

hanya dari strategi secara ekonomi konfensional. Melihat perkembangan

pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, maka perusahaan yang

menerapkan sistem ekonomi syariah memiliki daya tarik tersendiri bagi

masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menyatakan begitu pentingnya

strategi pemasaran dalam suatu usaha maka penulis tertarik untuk melakukan
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penelitian strategi pemasaran yang berjudul “Strategi Pemasaran Usaha Properti

Naswa Residence Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tinjauan ekonomi syariah terhadap strategi

pemasaran yang dilakukan oleh usaha properti Naswa Residence dalam

mendapatkan pelanggan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana strategi pemasaran Usaha Properi Naswa Residence?

2. Bagaimana strategi pemasaran Usaha Properti Naswa Residence dalam

tinjauan ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk memahami praktek pemasaran yang dilakukan oleh usaha

properti Naswah Residance.

b) Agar dapat memahami strategi pemasaran dalam tunjauan ekonomi

syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:
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a) Bagi pemilik Usaha Properti Naswah Residance, dari hasil

penelitian ini kiranya dapat memberikan pemahaman tentang

strategi pemasaran syariah.

b) Bagi peneliti selanjutnya, kiranya dapat menjadi bahan referensi

dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan strategi

pemasaran pada usaha properti.

c) Bagi peneliti

1) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang

diperoleh di bangku kuliah.

2) Menambah pengalaman dan sarana mengenali dunia kerja

sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.

3) Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang

penelitian terutama yang berhubungan dengan bidang kajian

yang di tekuni selama kuliah.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan kekeliruan dalam

penelitian ini maka terlebih dahulu peneliti memberikan definisi operasional,

sebagai brikut:

1. Strategi adalah perencanaan (planning) dan manajeman (management)
untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai suatu tujuan
tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya
menunjukan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan
bagaimana taktik operasional.3

2. Pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan-
kegiatan penting yang memungkinkan individu dan perusahaan
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan lingkungan melalui

3http://digilib.unila.ac.id/9717/124/BAB%20II.pdf . Diakses 22/02/2017
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pertukaran dengan pihak dan untuk mengembangkan hubungan
pertukaran.4

3. Usaha properti sering dikaitkan dengan usaha rumah, perumahan
ataupun hunian, padahal segala sesuatu yang sifatnya itu kepemilikan
bisa disebut sebagai properti. Apalagi barang tersebut terdaftar secara
resmi dan memiliki surat-surat kepemilikan.5

4. Naswa Residence adalah nama perusahaan yang bergerak di bidang
properti yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti,
nama perusahaan ini Naswa yaitu singkatan dari nama anak dari
direktur utama yang bernama, Nada dan Salwa sedangkan Residence
sendiri adalah penduduk.6

4W Happer Boyd dkk, Manajemen PemasaranSatu Pendekatan Strategis Dengan
Orientasi Gelobal, edisi kedua jilid 1,( Jakarta: Erlangga, 2000) , h.4

5 http://pengusaha-property.blogspot.co.id/2012/08/arti-dan-definisi-property.html.
Diakses 22/02/2017

6Erlin, karyawan Naswa Residence, wawancara tanggal 30 Juni 2017.


