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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Kebutuhan manusia akan keberadaan rumah merupakan kebutuhan papan 

bagi manusia selain pangan dan sandang. Kebutuhan pangan misalnya seperti 

makanan dan minuman, sedangkan kebutuhan sandang seperti kain dan pakaian. 

Setiap individu akan berusaha memenuhi kebutuhan pangan dan sandang terlebih 

dahulu. Begitu pula dengan kebutuhan akan papan, setiap orang akan berusaha 

memenuhi kebutuhan akan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat 

dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang ada. 

Pada mulanya rumah ditujukan sebagai kebutuhan hidup manusia dengan 

tempat tinggal yang nyaman, aman, dan tenang. Namun saat ini pembelian rumah 

memang tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan papan saja, 

melainkan telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik dengan 

pengembalian berupa penghasilan sewa ataupun keuntungan yang merupakan 

selisih  antara harga beli dengan harga jual ketika rumah tersebut dijual. Apalagi 

jika sarana dan prasarana disekitar perumahan bertambah lengkap, harga rumah 

atau bangunan tersebut pasti akan cepat mengalami kenaikan. 

Masyarakat saat ini memilih untuk berpikir ulang dalam membeli sebuah 

unit rumah. Hal ini cukup beralasan mengingat harga rumah yang bervariasi, 

harga yang belum terjangkau bagi sebagian masyarakat menjadi salah satu faktor 

mengapa masyarakat belum bisa memiliki rumah pribadi. Selain itu alasan lainnya 

adalah masalah birokrasi, regulasi, korupsi, dan edukasi. Empat alasan itu 
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merefleksikan masalah yang terjadi di Indonesia terhadap kepemilikan rumah, 

yaitu salah satunya karena masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki 

akses yang terbatas untuk megajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adanya 

keterbatasan akses ke KPR tersebut yang mana merupakan langkah awal untuk 

memiliki rumah secara kredit, secara langsung menyentuh kepada pihak 

masyarakat yang hanya berpenghasilan rendah. Dengan demikian, hanya 

masyarakat berpenghasilan menengah keatas yang mampu memiliki rumah 

pribadi (Sutianto, 2013). 

Tak bisa dipungkiri, persaingan di sektor properti pada era sekarang 

mendorong antar perusahaan properti untuk bersaing meraih pelanggan sebanyak 

mungkin dan selalu meningkatkan kinerja agar tujuan di suatu perusahaan tetap 

tercapai, yaitu salah satunya untuk memperoleh laba bersih. Berbagai macam cara 

perusahaan properti perumahan memikat para calon konsumen dan pelanggan, 

misalnya memasarkan properti tersebut dengan kepada konsumen, membangun 

sebuah perumahan dengan akses yang strategis, seperti akses yang tidak jauh dari 

pusat kota, atau ke lokasi-lokasi yang penting, contohnya rumah sakit, bandara, 

tempat hiburan, sarana pendidikan, taman rekreasi,  dan lain sebagainya.  

Dalam melaksanakan sebuah bisnis properti, bagi pihak yang menjalankan 

bisnis, yaitu tentunya adalah para perusahaan properti tidak ingin kegiatannya dari 

menjual tipe-tipe perumahan atau properti menghalami hambatan. Dalam kurun 

waktu 2010 sampai 2013, sektor properti di indonesia memasuki fase recovery, 

yang dimana sebelumnya terjadi fenomena “bubble properti” pada tahun 2008, 

yaitu kenaikan harga properti yang tidak wajar. Ditambah dengan beberapa tahun 



3 
 

terakhir, yaitu 2013 sampai 2014, pasar properti di Indonesia mengalami 

penurunan. Hal ini cukup berpengaruh dari segi penjualan properti bagi 

perusahaan seiring dengan penurunan daya beli konsumen disektor properti. 

Karena berkurangnya minat calon konsumen untuk membeli rumah atau 

pun menahan diri untuk membeli rumah sembari menunggu dan berharap agar 

harga rumah bisa kembali turun, akibatnya yaitu persediaan/stok perumahan yang 

telah ada belum bisa dikonversikan dalam bentuk pendapatan bersih dari kegiatan 

operasi perusahaan. dan ini akan berdampak tidak bagus pada kinerja suatu 

perusahaan properti di dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba. Oleh 

karena itu peneliti tertarik ingin membahas permasalahan tersebut terkait dengan 

apakah keberlangsungan kinerja keuangan pada perusahaan properti, melalui 

analisis rasio dapat dinyatakan baik atau buruk disaat kondisi lesunya sektor 

properti di Indonesia dan apakah dengan kondisi tersebut dapat diimbangi pula 

dengan target penjualan properti, bagi perusahaan yang mengalokasikan belanja 

iklan secara khusus dan tidak mengalokasikan belanja iklan secara khusus. serta 

pencapaian pertumbuhan penjualan yang dialami oleh perusahaan properti.       

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan pemilihan topik diatas, maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah : 

1. Apakah ada kenaikan atau penurunan kinerja keuangan perusahaan 

properti dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan 

keuangan perusahaan properti pada periode 2010-2013 ? 
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2. Bagaimana laju pertumbuhan penjualan di sektor properti yang 

mengalokasikan dana untuk belanja iklan secara khusus ? 

3. Bagaimana laju pertumbuhan penjualan di sektor properti yang tidak 

mengalokasikan dana untuk belanja iklan ?  

 

C. Batasan Masalah. 

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya maka penulis hanya 

membatasi permasalahan yang akan diteliti pada kinerja keuangan perusahaan 

properti dan real estate, serta laju pertumbuhan penjualan dan mengalokasikan 

dana untuk belanja iklan. 

 

D. Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan judul yang ingin diteliti, yaitu analisis kinerja keuangan 

perusahaan properti dan laju pertumbuhan penjualan, maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan perusahaan properti 

dalam beberapa periode dan juga ingin melihat sejauh mana pertumbuhan 

penjualan yang dapat dicapai seiring dengan adanya kondisi lesunya sektor 

properti dan real estate di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian. 

Dengan dilakukan penelitian ini, maka manfaat yang bisa didapat bagi 

peneliti adalah  menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan 

pada perusahaan properti dan real estate, melalui analisis rasio keuangan. 


