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BAB I 

PEMBUKAAN 

1.1 Pendahuluan 

Pada saat ini populasi penduduk di Indonesia berkembang sekitar 269 juta jiwa, hal ini 

menyebabkan banyak lahan yang dimanfaatkan untuk dijadikan perumahan. Dengan berpindahnya 

ibu kota makabanyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan berpindah ke Kalimantan. Meskipun 

sudah dijanjikan oleh pemerintah bahwa ASN akan mendapat fasilitas perumahan, hal ini tidak 

menutup kemungkinan para ASN menginginkan rumah pribadi. Bukan hanya ASN, perpindahan 

ibu kota juga mungkin dapat mendorong minat warga dari Pulau Jawa yang sesak untuk datang ke 

Pulau Kalimantan. Dari data tersebut kami ingin terjun ke dalam bisnis property, melihat 

banyaknya peluang disana. Setelah menimbang mengenai peluang dan tempat yang strategis, 

Hacha House akan didirikan di daerah penajam Kalimantan timur. 

Tujuan berdirinya Hacha House adalah mewujudkan mimpi masyarakat di Indonesia akan 

rumah yang nyaman aman dan mencintai lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, 

Indonesia masih banyak sekali kekurangan dalam hal perumahan. Namun yang menjadi fokus 

kami adalah membangun rumah yang natural atau aman bagi lingkungan, dan menciptakan rumah 

yang nyaman sehingga dapat menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha property dan mindset 

masyarakat di Indonesia menjadi mindset yang cinta akan lingkungan. Jangan sampai ibukota baru 

kita menjadi kota yang sama seperti Jakarta yang penuh akan polusi kemacetan, tetapi menjadi 

ibukota hutan. Kota yang sejuk, dan nyaman. 

Pemilik usaha sebelumnya sudah bekerja pada usaha properti rumahan di Jakarta selama 3 

tahun, dan sudah membangun 11 Perumahan yang tersebar di Setiabudi, Menteng, dan Kota 
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Bambu. Selain itu, pemilik mempunyai pendidikan dibidang Arsitektur dan Manajemen sehingga 

menjadi potensi untuk perkembangan usaha Bisnis properti Hacha House nantinya. Kami 

menggunakan dana pribadi dan pinjaman bank untuk merintis usaha ini. Usaha ini akan kami rintis 

dari kecil untuk membangun pengalaman kami yang masih terbilang minim, oleh karena itu kami 

masih harus banyak belajar untuk terjun ke dunia bisnis. Rencananya bisnis ini akan kami jalankan 

dengan sistem bagi hasil untuk setiap anggotanya, hal ini didasarkan oleh prinsip keadilan yang 

menurut kami sangat baik untuk dijalankan didalam dunia bisnis. 

Tempat tinggal (properti) adalah kebutuhan yang bersifat primer. Kita sama-sama tahu 

bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi atau dimiliki. Properti 

merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Properti khususnya tanah/ lahan adalah produk yang 

sangat terbatas dan tidak dapat diproduksi oleh manusia.  Orang kaya sangat senang berinvestasi 

diantaranya bidang properti. Untuk itu point petama dalam usaha properti menjadi peluang yang 

sangat bagus untuk mendapatkan profitabilitas yang sangat baik. Point kedua adalah pemindahan 

ibu kota ke kalimantan. Dengan pemindahan tersebut sektor usaha dibidang properti aka 

mengalami peningkatan yang sangat baik. Dengan adanaya hal tersebut minat konsumen pada 

properti akan meningkat, kebutuhan infrastuktur di ibukota baru dan urbanisasi yang 

membutuhkan tempat tinggal akan menjadi daya tarik atau minat konsumen terhadap hacha 

house. 

Hacha house mengfokuskan atau mengalokasikan usaha di kalimantan. Pemindahan 

ibukota menjadi alasan kami memfokuskan proyek tersebut di kalimantan. Pembangunan rumah, 

pembagunan inflastruktur dan adanya peluang urbanisasi menjadi proyeksi atau planing bisnis 

kami dalam mendapatkan profitabilitas yang sanagat baik. Hacha House akan didirikan oleh lima 



6 

 

mahasiswa perbanas aktif, Tafto Aditya Pramadhan, Enrique Christian Antonio Sudradjat, Jamiatul 

Muaziz, M. Syihabudin dan Roghibun Ainun Mahfud 5 tahun mendatang, dengan memikirkan dan 

menyelesaikan legalitas Prinsip, Legalitas lokasi, legalitas lingkungan setempat, analisis Amdal 

atau UKL-UPL 1 tahun sebelum pembangunan proyek, dan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum 

proyek. 

Hacha house akan bermitra dengan konsep syariah dengan Simply Homy yang memiliki 

hot market tersendiri yang sangat potensial mendatangkan keuntungan. untuk mitra yang 

tergabung ke dalam sistem Simply Homy Guest House. Kerjasama properti dengan Simply 

Homy dimaksudkan untuk memproduktifkan aset properti menjadi sebuah guest house yang 

menguntungkan, dimana mitra bisnis kerjasama mendapat bagi hasil properti yang dimanajemen 

secara profesional oleh Simply Homy, berupa passive income. Peluang bisnis dan kerjasama bagi 

hasil properti seperti ini tergolong aman, memudahkan, dan memanjakan mitra bisnis yang sudah 

bekerjasama dengan Simply Homy. 

1.2 Tujuan Membuat Laporan Studi Kelayakan Bisnis 

Tujuan kami dalam membuat laporan studi kelayakan bisnis ini ditujukan untuk memenuhi tugas 

akhir dalam mata kuliah “Studi Kelayakan Bisnis” dan juga sebagai referensi pembaca apabila 

menginginkan ide dalam berbisnis mengenai properti. Kami juga berharap bahwa laporan studi 

kelayakan bisnis ini yang kami buat dalam bentuk proposal dapat kami aplikasikan di kemudian 

hari. 
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1.3 Kunci Kesuksesan Usaha 

Menurut kelompok kami setidaknya ada 6 kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis “Hacha 

House Property”, yaitu: 

 

Memperhatikan berbagai peluang 

Hal terpenting yang wajib diperhatikan selama menjalankan bisnis properti adalah 

memperhatikan setiap peluang yang ada. Terlebih saat ini kami dapat dengan mudah menemukan 

iklan-iklan properti, baik dari koran, media online, hingga pameran properti yang biasa 

diselenggarakan di kota-kota besar. Peluang inilah yang dapat kami gunakan untuk memperoleh 

keuntungan dari bisnis di bidang properti. 

 

Menetapkan target pasar  

Untuk target pasar dalam perusahaan Hacha House Property menyasar pada kaum milenial yang 

merupakan pasar yang cukup potensial. Untuk menetapkan pasar pada kalangan milenial, tentu 

saja membutuhkan strategi khusus. 

Milenial yang kebanyakan diisi oleh angkatan kerja baru tentu saja memiliki keterbatasan dalam 

hal biaya. Jadi dalam perusahaan Hacha House Property dapat menyesuaikan dengan spesifikasi 

produk yang ingin ditawarkan, sekaligus skema pembayaran. Kebanyakan milenial pun adalah 

pembeli rumah pertama, sehingga perusahaan Hacha House Property mengajak kerja sama 

dengan berbagai lembaga keuangan yang menyediakan pembayaran secara cicilan. 

Manfaatkan berbagai kesempatan 

Dalam memanfaatkan peluang yang ada perusahaan Hacha House Property mengikuti pameran 

properti yang ada untuk mencari detail informasi secara lengkap mengenai harga, lokasi, hingga 

tipe dan spesifikasi bangunan. Hal ini penting agar saat memasarkan kepada calon pembeli, 

perusahaan Hacha House Property dapat memberikan gambaran yang jelas dengan berbagai 

pilihan rumah sesuai dengan kebutuhan dan budget yang mereka miliki. 

Melakukan riset 

Dalam berbisnis di bidang apapun, riset adalah hal mutlak yang wajib dilakukan. Untuk bisnis di 

bidang properti, riset yang dilakukan oleh perusahaan Hacha House Property adalah terkait 
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lokasi, jangkauan ke lokasi atau sarana transportasi yang tersedia, serta kondisi dari bangunan 

properti itu sendiri. Beberapa pembeli akan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar, 

seperti akses keamanan dan fasilitas umum yang disediakan. 

Melakukan promosi 

Dalam melakukan promosi perusahaan Hacha House Property memanfaatkan website atau 

platform media social , seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Bahkan perusahaan Hacha 

House Property juga mengadakan open house dengan tujuan memperkenalkan produk kepada 

target pasar. 

Menghindari keuntungan terlalu tinggi 

Dalam perusahaan Hacha House property menghindari keuntungan terlalu tinggi, mengingat 

dalam bisnis properti sudah memiliki harga jual yang relatif mahal. Apabila menetapkan 

keuntungan yang tinggi, maka secara otomatis harga jual pun semakin tinggi. Hal ini justru akan 

membuat calon pembeli enggan melakukan penawaran harga untuk properti yang ditawarkan. 

Dalam perusahaan Hacha House Property menerapkan prinsip bahwa keuntungan penting 

diperhitungkan, tetapi loyalitas pembeli lebih penting. 
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BAB II 

ANALISIS MAKRO EKONOMI 

 

2.1 Analisis Ekonomi 

Dalam menganalisa pertumbuhan perekonomian terdapat beberapa poin yang bisa 

digunakan dalam menganalisanya, kali ini kami menggunakan pendekatan IPM dan pengeluaran 

perkapita penduduk Penajam Kalimantan Timur.  

Tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2016 0.574% 

2017 0,5304% 

2018 0,4840% 

2019 0,44% 

2020 0,39% 

2021 0,348% 

2022 0,331% 

2023 0,587% 

2024 0,236% 

2025 0,148% 
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Gambar 2.1 

Gambar 2.2 
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Berdasarkan data diatas IPM atau Index Pembangunan Manusia, penduduk Kalimantan 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. Dan pula angka tingkat pengeluaran perkapita di penajam Kalimantan meningkat, 

sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasanya di penajam Kalimantan timur berpotensi untuk 

membuka usaha properti. 

 

2.2 Analisis Demografi 

Tabel 2.2 

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Utara 

Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk di kota penajam ataupun cakupan kalimantan 

timur, menunjukan bahwa tingkat pertumbuhanya meningkat sehingga memungkinkan prospek 

usaha Hacha House cukup baik dikarenakan target konsumenya cukup besar.Berikut kami berikan 

persentase penduduk di Penajam Kalimantan Timur. 
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2.3 Analisis Sosial Budaya 

Penduduk asli dari Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Suku Dayak Paser. Namun 

hingga saat ini Suku Dayak Paser seolah-olah menjadi suku minoritas karena mereka bermukim di 

pelosok-pelosok dan pedalaman. Daerah kota terutama di tempati oleh pembauran berbagai suku di 

Indonesia yang juga sudah banyak menempati wilayah pedalaman dan merupakan masyarakat 

mayoritas di Kabupaten ini. Seni dan budaya Kabupaten Penajam Paser Utara pun tidak terlepas 

dari kebudayaan suku Dayak Paser. Suku asli banyak terdapat di desa desa seperti desa sepan, 

bukit subur, dan sungai riko (Penajam). Maka dari itu usaha kami tidak akan melanggar budaya 

dan adat yang terdapat di sana dan akan berusaha untuk beradaptasi disana. 

 

2.4 Analisis Hukum 

A. Perijinan Lingkungan Setempat. 

 Tertuang dalam UUD Nomor 27 Tahun 2012 tentang ijin lingkungan 

B. Perijinan Lokasi 

 Tertuang dalam UUD Nomor 5 Tahun 2015 tentang ijin lokasi 

C. Perijinan Prinsip 

 Akta Pendirian Perusahaan 

 Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) 

 Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) 

 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

 Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 
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2.5 Analisis Teknologi 

 Teknologi pemasaran  

Teknologi yang kami gunakan untuk mendapatkan data pelanggan sesuai dengan 

pemasaran yang kami terapkan. Kami akan berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara 

mempromosikan langsung di media sosial, seperti Facebook, Youtube (SpaceStock), 

Instagram, bisnis properti masih dapat menjangkau pasar yang luas melalui media sosial. 

Untuk teknologi pembayaran saat ini kami masih menerima pembayaran secara cash dan 

juga cicilan, dengan ini kami memanfaatkan kartu debit, kartu kredit, OVO, Dana untuk 

melakukan pembayaran kepada kami. 

 Teknologi pembangunan 

Teknologi yang dibakai hacha house mengunakan sistem anak bangsa yaitu mengunakan 

prima wall system. Prima wall system adalah sistem kon- struksi dinding yang 

menggunakan panel- panel prefab yang mudah diangkut dan mudah dirangkai. Cepat & 

praktis. Sampai dengan 1 meter Dinding diperkuat dengan palang atau sirip. Dengan 

mengunakan sytem tersebut kita dapat mengefisiensi tenaga kerja dan mempecepat 

pembangunan hacha house. Untuk pemasangan prima wall system sendiri cukup 

mengunakan 2-4 tenaga kerja. Dan tidak perlu mengunakan mesin alat berat.  

 

Gambar 2.3 
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BAB III 

ANALISIS SWOT 

3.1 Strengths (kekuatan) 

 Hacha House Property memiliki reputasi perusahaan yang baik 

 Hacha House Property memiliki sumber daya manusia yang berkompeten 

 Hacha House property menawarkan desain rumah yang modern 

 Hacha House Property menawarkan lokasi rumah yang strategis 

 

3.2 Weaknesses (kelemahan) 

 Jaringan Hacha House Property dalam binis properti masih minim, belum mendapatkan 

supplier serta kerjasama dalam perihal pendanaan 

 Harga Properti yang ditawarkan oleh Perusahaan Hacha House Property cenderung 

mengarah kepada kelas sosial menengah keatas 

 Konsumen tidak dapat memilih banyak pilihan 

 Belum standarisasi layanan marketing 

 

3.3 Opportunities (peluang) 

 Jumlah pendatang dikalimantan timur terus meningkat sehingga memungkinkan 

peningkatan permintaan 

 Keringanan pajak dari pemerintah provinsi Kalimantan timur 

 Undang-undang yang mendukung kemudahan dalam berinvestasi 
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3.4 Threats (ancaman) 

 Meningkatnya persaingan bisnis properti di Kalimantan dan banyak pengusaha properti yang 

ikut serta dalam pembangunan ibu kota baru 

 Isu social dan penolakan warga local Kalimantan timur karena pembangunan akan 

menyebabkan permasalahan polusi lingkungan dan akan mempersempit lahan pertanian. 

 Munculnya pesaing baru yang lebih berpotensi dalam bisnis property 
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BAB IV 

ANALISA ASPEK PEMASARAN 

4.1 Segmenting 

a. Segmentasi geografis oleh perusahaan Hacha property :  

- Merupakan wilayah yang memiliki banyak lahan kosong, dan akan segera padat 

penduduk 

- Memiliki wilayah yang strategis untuk kegiatan berbisnis 

- akan banyak urbanisasi di masa depan karena akan menjadi Ibukota baru 

b. Segmentasi demografis 

- Tidak ada batasan gender, dan budaya 

- Memiliki pendapatan menegah keatas 

- Berusia diatas 21 tahun 

- Memiliki penghasilan sendiri 

- Memiliki pendidikan minimal S1 

- Generasi gen-Xer dan Milenial 

c. Segmentasi psikografis 

- Memiliki gaya hidup sehat 

- Mencintai lingkungan 

- Memiliki pekerjaan yang suntuk 

- Keluarga yang harmonis 

d. Segmentasi behavioral 
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- Ingin mendapatkan rumah yang memiliki rasa aman dan nyaman seperti di desa 

- Orang sudah merasa bosan dengan rumah yang biasa-biasa saja atau monoton. 

 

4.2 Targeting 

Market Target yang kami lakukan yaitu product specialization, dengan produk yang kami 

tawarkan seperti rumah susun, rumah tradisional, rumah klasik Tipe 21 / 24, Tipe 36, serta Tipe 

45 karena Hacha House merupakan perusahaan property yang menyediakan tempat tinggal bagi 

semua orang di Kalimantan timur, adapun produknya memiliki beberapa variasi berupa rumah 

yang mengedepankan ramah lingkungan dan nyaman ditempati, rumah dengan keamanan ekstra.  

4.3 Positioning 

a. Target segment 

Target utama kami adalah masyarakat yang melakukan urbanisasi ke kota yang baru. Kota yang 

sedang meningkat ekonominya, memiliki pendapatan menengah keatas dan mencintai 

lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan sehingga nyaman ditempati dan tidak banyak 

pengeluaran yang dikeluarkan. 

b. Point of different  

Hacha merupakan Perumahan dengan lokasi sangat strategis dan berbeda dengan yang lain , 

memiliki fasilitas yang lengkap dan bagus, serta bangunannya bisa dijadikan 2 lantai tanpa harus 

mengubah struktur. Bangunan style futuristik, belum ada sebelumnya, karena sebagian 

pengembang masih setia pada style minimalis modern. Bangunan – bangunan memiliki struktur 

yang sudah dipersiapkan bisa dikembangkan menjadi 2 lantai tanpa harus melakukan pekerjaan 
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struktural di pondasi dan kolom (karena sudah diberi perkuatan). Harga tak lebih mahal dari 

market leader yang ada sekarang, tetapi fasilitasnya lebih lengkap dan terpadu. 

c. Frame of reference 

Perumahan hacha merupakan perumahan yang sangat minimalis, kesamaan perumahan hacha 

dengan yang lain yaitu sama-sama memiliki ukuran yang minimalis tetapi interior dan fasilitas 

hacha house yang lengkap dengan harga yang cukup murah menjadi pengunggul dari perumahan 

yang lain. 

4.4 Product Level 

a. Core Product Level: 

Rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman 

b. Actual Product Level: 

Hacha merupakan rumah yang ditawarkan dengan tipe rumah susun, rumah tradisional, rumah 

klasik Tipe 21 / 24, Tipe 36, serta Tipe 45, bangunannya bisa dijadikan 2 lantai tanpa harus 

mengubah struktur. Bangunan memiliki style yang futuristik dan nyaman. 

c. Augmented Product Level: 

 Hacha akan memberikan garansi selama 1 tahun jika ada kerusakan yang bukan 

disebabkan oleh kesalahan pengguna. 

 Dalam proses negosiasi dengan pelanggan, keamanan akan tetap terjaga dengan salah satu 

dari kami terjun langsung untuk menemui pelanggan dan melakukan interaksi dengan pelanggan. 
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 Memberikan kenyamanan dan keyakinan terhadap pelanggan untuk  memilih Hacha 

sebagai tempat tinggal dengan memberikan penjelasan yang detail terhadap material yang 

terdapat pada Hacha. 

 Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara cash maupun dengan cicilan. 

 Ada beberapa ketentuan yang membuat pelanggan bisa mendapatkan reward dari Hacha. 

 

4.5 Marketing Mix 

 Product: Properti 

Properti Hacha akan bekerja sama dengan pemerintah membangun ibukota yang rindang, dan 

hijau. Dan eksistensi hacha adalah menciptakan ibu kota baru yang akan selamanya baru. Ibu 

kota yang ramah lingkungan seperti  ibukota Norwegia, Oslo. Kami memiliki beberapa jenis 

produk yaitu rumah tipe 21 dengan harga jual Rp. 250.000.000, rumah tipe 24 dengan harga jual 

Rp. 300.000.000, rumah tipe 36 dengan harga jual Rp. 350.000.000, dan rumah tipe 45 dengan 
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harga jual Rp. 400.000.000. 

 

Gambar 4.1 

Konstruksi 

Hacha akan memberikan yang terbaik dalam setiap pembangunan proyek sehingga dapat 

dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan Infrastruktur di Ibukota baru. 

Infrastuktur yang direncanakan meliputi Jembatan, Rumah Sakit, dan Apartement. 

 Price 

Harga yang kami tawarkan berbanding dengan kualitas yang akan didapatkan. Untuk harga kami 

menggunakan skema harga mengapung (skimming price) yang bertujuan untuk menutupi biaya 

produksi, dan laba yang maksimum. Sehingga dapat membangun perumahan kembali dengan 

cepat. 
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 Place 

 

Gambar 4.2 

Lokasi 1. Merupakan kantor besar Hacha yang berada di pusat ibukota baru, sebagai kantor yang 

mengatur distribusi, marketing produk, perijinan, dan segala hal yang mengatur berjalannya 

usaha Hacha 

Lokasi 2. Merupakan rencana proyek pertama Hacha yaitu membangun hotel di dekat pantai 

Nenang. Kami memilih tempat ini karena melihat pemandangan yang indah, sehingga harga hotel 

dapat naik 
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Lokasi 3. Merupakan rencana proyek kedua Hacha yaitu membangun perumahan yang asri, dan 

rencananya didaerah tersebut akan dijadikan tempat olahraga masyarakat. Dengan suasana yang 

nyaman dan adem akan enak dijadikan tempat olahraga. 

Lokasi 4. Merupakan rencana proyek ketiga hacha. Konsep dan jenis bangunan sama seperti 

rencana pembaangunan ke-2 

 Promotion 

Strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh hacha adalah : 

 Open House 

Open house menjadi strategi pemasaran utama kami, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan 

kami undang para konsumen untuk melihat-lihat property yang dibangun oleh Hacha. 

 Pemasaran online 

Pemasaran kami sebar ke media masa, memasang iklan dan banner di portal property seperti 

Rumah.com, berbagi informasi perkembangan bisnis property di forum- forum online 

4.6 Engaging customers and managing CRM 

 Mobile Applications 

Dalam membangun hubungan dengan konsumen, kami akan bekerjasama dengan kerjacerdas.id 

untuk membangun hubungan pelanggan 

 Customer Relationship Management 
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Untuk mendapatkan data dari, pelanggan sesuai dengan pemasaran yang kami terapkan. Kami 

akan berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara mempromosikan langsung di media sosial, 

seperti Facebook, Youtube (SpaceStock), Instagram dll 

4.7 Analisis Potensi Pasar 

Jumlah rumah tangga (BPS) = 39.129 ribu 

Rumah Tangga yang memiliki Akses Internet (Hasil Riset) = 55% 

Perkiraan yang bersedia membeli (Hasil Riset) = 30% 

Q = n x q x p 

39.129 ribu rumah tangga x 0,55 x 0,3 = 6.456,285 ribu rumah tangga 

Chain Ratio Method 

Asumsi harga produk 300 juta rupiah 

Perkiraan total market demand = 6.456,285 ribu x 1 rumah per rumah tangga x 300 juta = Rp. 

1.936.885.500.000 

Jika asumsi market share 2,5%  pada tahun pertama maka penjualan 6.456.285 ribu unit x 0,025 

= 161,407125 unit 

Jika dijual dengan harga 200 juta per unit maka penjualan = Rp. 32.281.425.000 
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BAB V 

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 

 

5.1 Kemampuan Pemilik 

Pemilik usaha sebelumnya sudah bekerja pada usaha properti rumahan di Jakarta selama 3 tahun, 

dan sudah membangun 11 Perumahan yang tersebar di Setiabudi, Menteng, dan Kota Bambu. 

Selain itu, pemilik mempunyai pendidikan dibidang Arsitektur dan Manajemen sehingga menjadi 

potensi untuk perkembangan usaha Bisnis properti Hacha House nantinya. 

5.2 Struktur Organisasi 

Direktur Utama:   Jamiatul Muaziz 

Sekretaris:    Muhammad Syihabbudin 

Kepala Pemasaran:   Tafto Aditya Pramadhan 

Kepala Produksi:   Roghibun Ainun Mahfud 

Kepala Keuangan:   Enrique Christian Antonio Sudradjat 

 

 

 

 

 

 

Direktur Utama 

Jamiatul Muaziz 

Sekretaris 

Muhammad 

Syihabbudin 

Kepala Pemasaran 

Tafto Aditya 

Pramadhan 

Kepala Keuangan 

Enrique Christian 

Antonio Sudradjat 

Kepala Produksi 

Roghibun Ainun 

Mahfud 

Tenaga Kerja 
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5.3 Uraian Pekerjaan 

Direktur Utama: 

 Bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan, dan juga 

bertanggung jawab terhadap keuntungan perusahaan 

 Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan  

 Merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan 

pembelanjaan kekayaan milik perusahaan 

 Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan 

 Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan. 

 Menyusun dan menetapkan berbagai strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan 

 Menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan 

 Mengangkat dan memberhentikan tenaga kerja 

Sekretaris 

 Mengatur aktivitas perusahaan. 

 Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan dan menjalankan tugas, 

fungsi dan tanggungjawabnya. 

 Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. 

 Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pimpinan. 

 Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan. 
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 Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. 

Kepala Pemasaran 

 Memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan. 

 Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, 

mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan atas segala rancang bangun dan 

implementasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan perusahaan. 

 Melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran, 

penjualan dan promosi bagi kepentingan perusahaan. 

 Menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen 

pemasaran, penjualan dan promosi secara bertanggungjawab bagi perkembangan dan 

kemajuan perusahaan. 

Kepala Produksi 

 Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan 

 Bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku 

awal sampai menjadi barang jadi 

 Konsistensi dalam menerapkan metode kerja dan keselamatan kerja 

 Bertanggung jawab atas perawatan mesin-mesin produksi 

 Dapat berkoordinasi dengan bagian lain yang berkaitan dengan keberlangsungan produksi 
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 Membuat laporan berkala mengenai mekanisme dan hasil produksi secara berkala 

Kepala Keuangan 

 Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien dan se-efektif 

mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya. 

 Bekerja sama dengan bagian lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa 

aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. 

 Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat 

memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. 

 Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal 

yang terkait dengan keputusan tersebut. 

Tenaga Kerja 

 Mengajukan kebutuhan material dan alat yang dibutuhkan di lapangan. 

 Melakukan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan gambar 

kerja yang berlaku dan spesifikasi bahan yang disyaratkan. 

 Ikut bertanggung jawab dalam perhitungan volume barang yang datang ke lapangan 

 Ikut bertanggung jawab dalam pengawasan pemakaian bahan. 

 Ikut bertanggung jawab dalam menjaga target upah pekerja. 

 Melakukan opname upah prestasi pekerjaan 
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 Membantu pekerja di lapangan untuk mendapatkan penjelasan dan solusi mengenai hal-hal 

teknis pekerjaan. 

 Melakukan pengawasan terhadap target pekerjaan agar proyek berjalan sesuai dengan 

schedule waktu yang ditetapkan. 

5.4 Spesifikasi Pekerjaan 

Direktur Utama 

 Berpengalaman dalam membuat janji antar perusahaan 

 Pendidikan minimal S1 

 Bertanggung jawab, jujur dan loyal pada perusahaan 

 Mampu bekerjasama dengan seluruh unit perusahaan 

Sekretaris 

 Pendidikan Minimal D3 

 Berpengalaman dalam bidang sekretaris lebih diutamakan 

 Dapat membantu pimpinan dengan baik 

 Bertanggung jawab, jujur, dan loyal pada perusahaan 

Kepala Pemasaran 

 Pendidikan Minimal D3 

 Menguasai dasar-dasar ilmu pemasaran, penjualan, promosi, advertising. 
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 Dapat membuat, menyusun dan mengerjakan konsep dan kerangka kerja yang berhubungan 

dengan penjadwalan, aplikasi, pengawasan dan pengembangan. 

 Mampu merencanakan, mengadakan dan mengatur negosiasi dengan pihak-pihak lain. 

 Dapat memprediksi dan mengestimasi variabel resiko dan peluang. 

 Memiliki kemampuan menganalisa kinerja pemasaran, penjualan dan promosi dengan baik 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan 

Kepala Produksi 

 Pendidikan Minimal D3 

 Kemampuan untuk bertindak tegas dan memecahkan staf atau masalah yang berhubungan 

dengan peralatan 

 Kemampuan perencanaan dan organisasi keterampilan untuk dapat menjalankan dan 

memantau proses produksi 

 Ketelitian untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi 

 Memiliki kapasitas untuk memahami konsep-konsep dengan mudah 

 Keterampilan negosiasi yang kuat untuk mendapatkan bahan dalam anggaran dan pada saat 

yang tepat 

 Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan persuasif dengan tim 

 Kemampuan untuk bekerja dengan cara yang sistematis logis 
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 Kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan memotivasi orang lain untuk memenuhi 

tenggat waktu yang ketat 

Kepala Keuangan 

 Pendidikan teknis minimal S1 dalam bidang keuangan atau akuntansi. 

 Pemahaman mengenai sistem keuangan dan akuntansi 

 Pemahaman mengenai perpajakan 

 Mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya 

 Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas 

 Memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja 

 Dapat objektif dalam bekerja, yaitu bersikap adil, tidak memihak, jujur dan tidak 

berprasangka 

 Memahami dunia keuangan, pendanaan dan investasi 

Tenaga Kerja 

 Tidak ada pendidikan minimal 

 Kemampuan membaca dan membuat gambar kerja ( freehand / autocad ) 

 Kemampuan menggunakan program Microsoft Office 

 Kemampuan melakukan pengawasan mutu, biaya, dan waktu 

5.5 Jumlah Tenaga kerja dan Gaji 

Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan oleh Hacha house  

Target pekerjaan hacha house adalah 23 hari dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Volume (V) = 106.236  m2 

Jumlah Tenaga Kerja (n) = 6 orang tenaga kerja untuk 1 proyek 

Lama Pelaksanaan (T) = 23 hari 

P=V/Txn  

P=106.236/23x6 

= 769,83 m2 /hari/orang 

Maka jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk pembangunan 1 proyek hacha house dalam 23 

hari adalah 6 tenaga kerja. 

Perhitungan gaji karyawan  

Volume = 106.236 m2 

Jumlah Tenaga Kerja = 6 orang tenaga kerja 

Lama Pelaksanaan = 23 hari    

Biaya Pelaksanaan : 

Rp75.000,00 x 6 orang = Rp. 450.000,00 

Maka : 23 hari x Rp. 450.000,00 = Rp. 10.350.000,00  

Berdasarkan perhitungan tersebut, gaji pekerjaan atau tenaga kerja untuk pekerjaan hacha 

house  adalah Rp 10.350.000,00 sedangkan untuk para pemilik mendapatkan gaji dengan sistem 

bagi hasil dengan asumsi Rp. 3.500.000,00 per orang untuksetiap proyek yang berhasil 

dikerjakan. 
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BAB VI 

ASPEK PRODUKSI DAN OPERASI 

6.1 Lokasi Usaha 

 

Gambar 6.1 

Lokasi 1. Merupakan kantor besar Hacha yang berada di pusat ibukota baru, sebagai kantor yang 

mengatur distribusi, marketing produk, perijinan, dan segala hal yang mengatur berjalannya 

usaha Hacha 

Lokasi 2. Merupakan rencana proyek pertama Hacha yaitu membangun hotel di dekat pantai 

Nenang. Kami memilih tempat ini karena melihat pemandangan yang indah, sehingga harga hotel 

dapat naik 
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Lokasi 3. Merupakan rencana proyek kedua Hacha yaitu membangun perumahan yang asri, dan 

rencananya didaerah tersebut akan dijadikan tempat olahraga masyarakat. Dengan suasana yang 

nyaman dan adem akan enak dijadikan tempat olahraga. 

Lokasi 4. Merupakan rencana proyek ketiga hacha. Konsep dan jenis bangunan sama s eperti 

rencana pembaangunan ke-2 

6.2 Proses Produksi 

Dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusaahaan Hacha house properti, ada beberapa 

tahapan diantaranya 

a. Menentukan lokasi dan desain produk yang akan diproduksi 

b. Menyiapkan bahan baku produk 

• Bahan material 

- Batu kali 

- Pasir 

- Besi 

- Semen 

- Batu bata 

- Kaca 

- Kayu 

- Genteng/asbes  

- dll. 
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• Bahan pendukung 

- Toilet 

- Kran 

- Wastafel 

- Keramik 

- Batu alam 

- Stop kontak 

- Kabel 

- Lampu 

- Kunci  

 

c. Pekerjaan awal 

Pada tahap ini adalah pengukuran untuk menentukan posisi bangunan dan batas-batasnya, 

Selain itu juga mencakup penggalian yang berhubungan dengan pekerjaan pondasi dengan 

menghitung lebar dan dalamnya. 

d. Pekerjaan pondasi 

Dalam tahap ini mencakup pemasangan pondasi dengan batu kali untuk bangunan rumah yang 

dihitung dari semua panjang pondasi dikalikan tinggi pondasi dengan satuan meter 

persegi.Selain itu di sini juga termasuk pekerjaan pembuatan lantai kerja yang berupa urugan 

pasir dengan ketebalan kurang lebih 10 meter persegi. 
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e. Pekerjaan stuktur 

Dalam tahap ini meliputi pengerjaan sloof (balok beton bertulang mendatar yang dibuat diatas 

pondasi) yang perhitungannya adalah panjang total sloof x lebar x tinggi = satuan m3. 

Kemudian pembuatan kolom yang merupakan tiang tegak lurus terhadap sloof dan Ring Balk 

yang serupa sloof tetapi dibangun di atas kolom-kolom yang perhitungan volumenya ditentukan 

dari jumlah kolom dikalikan tinggi kolom. 

 

f. Pekerjaan dinding 

Dalam tahap ini Kebutuhan bata bisa dihitung dari keliling dinding dikalikan dengan tinggi 

dinding.Kemudian kurangi dengan luas dari daun jendela dan pintu. 

Pekerjaan lainnya adalah plesteran yang volumenya dua kali dari volume pasangan bata. 

Terakhir adalah acian yang luasnya sama dengan perhitungan plesteran tapi dikurangi bidang 

yang tak perlu diaci seperti dinding yang dipasangi keramik. 

g. Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela 

Dalam tahap pemasangan kusen-kusen pada sisi-sisi dinding tertentu untuk akses keluar masuk 

maupun hawa udara. Kayu-kayu itu dilapisi politur maupun cat agar awet. Lalu termasuk pula 

pengerjaan pemasangan kunci dan handle pintu/jendela.  

h. Pekerjaan rangka atap 
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Dalam tahap ini pekerjaannya berupa pemasangan rangka atap (kuda-kuda, gording, nok, kaso 

& reng), kalau diperlukan ditambah alumninum foil (jika perlu) dan pemasangan genteng 

beserta aksesories-nya. Rangka atap bisa dipilih dari baja ringan maupun kayu. Estimasinya 

adalah berapa banyak balok kayu/baja yang dibutuhkan untuk pembuatan rangka. 

i. Pekerjaan plumbling, mekanikal dan elektrikal 

Dalam tahap ini pekerjaannya adalah pemasangan toilet, wastafel, bath up, pemanas air, kran. 

Tak ketinggalan juga pemasangan instalasi air bersih dan air kotor. Kemudian pemasangan 

jaringan kabel listrik, kotak sekring, saklar, titik-titik lampu penerangan, dan sejenisnya. 

j. Pekerjaan finishing 

Dalam tahap ini berupa pemasangan material lantai baik ruangan maupun teras. Kemudian juga 

pekerjaan finishing kusen, pintu, dan jendela lewat pelapisan politur atau cat agar awet dan 

menambah keindahan bangunan. Di sini juga termasuk pemasangan handle dan kunci. 

Pengecatan tembok baik eksterior maupun interior. 

k. Pembersihan 

Sebelum rumah ditempati, pastinya sudah mesti bersih dulu. Maka itu pembersihan mutlak di 

sini. Rumah harus bebas dari debu, kotoran, maupun puing-puing sisa bangunan.  

Proses Operasi 

Operasi yang akan diterapkan oleh hacha adalah : 

a. Open House 
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Open house menjadi strategi pemasaran utama kami, untuk meningkatkan kepercayaan 

pelanggan kami undang para konsumen untuk melihat-lihat properti yang dibangun oleh Hacha. 

b. Pemasaran online 

Pemasaran kami sebar ke media massa, memasang iklan dan banner di portal properti 

sepertiRumah.com, berbagi informasi perkembangan bisnis properti di forum- forum online. 

c. Pekerjaan yang cepat 

Kami meyakinkan pelanggan untuk memilih produk kami karena kami memiliki batas waktu 

pengerjaan sebuah produk dan tidak akan melewati batas waktu yang telah ditentukan. 

d. Membangun hubungan dengan pelanggan 

Saat ada pelanggan yang sudah membeli produk kami, pelanggan tersebut akan diberi kebebasan 

untuk melihat proses pembangunan dan tentunya akan ditemani oleh salah dari dari kami sebagai 

pemberi penjelasan tentang apa saja yang dikerjakan. 

6.3 Kualitas Produk 

 S+ Class : Rumah tipe 45, memiliki kualitas yang tinggi dan terbaik. 

 S Class : Rumah tipe 36, memiliki kualitas yang baik namun masih dibawah rumah tipe 

45 karena memiliki biaya yang lebih terjangkau. 

 A Class : Rumah tipe 21/24, memiliki kualitas yang baik namun masih dibawah rumah 

tipe 36 dan 45 karena memliki biaya yang lebih terjangkau. 
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6.4 Penggunaan Teknologi 

 Teknologi pemasaran  

Teknologi yang kami gunakan untuk mendapatkan data pelanggan sesuai dengan pemasaran 

yang kami terapkan. Kami akan berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara 

mempromosikan langsung di media sosial, seperti Facebook, Youtube (SpaceStock), Instagram, 

bisnis properti masih dapat menjangkau pasar yang luas melalui media sosial. Untuk teknologi 

pembayaran saat ini kami masih menerima pembayaran secara cash dan juga cicilan, dengan ini 

kami memanfaatkan kartu debit, kartu kredit, OVO, Dana untuk melakukan pembayaran 

kepada kami. 

 Teknologi pembangunan 

Teknologi yang dibakai hacha house mengunakan sistem anak bangsa yaitu mengunakan prima 

wall system. Prima wall system adalah sistem kon- struksi dinding yang menggunakan panel- 

panel prefab yang mudah diangkut dan mudah dirangkai. Cepat & praktis. Sampai dengan 1 

meter Dinding diperkuat dengan palang atau sirip. Dengan mengunakan sytem tersebut kita 

dapat mengefisiensi tenaga kerja dan mempecepat pembangunan hacha house. Untuk 

pemasangan prima wall system sendiri cukup mengunakan 2-4 tenaga kerja. Dan tidak perlu 

mengunakan mesin alat berat.  

Gambar 6.2 
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BAB VII 

ASPEK KEUANGAN 

7.1 Kebutuhan Dana Investasi 
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7.2 Biaya Penyusutan 

 

7.3 Proyeksi Penjualan 
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7.4 Proyeksi Biaya 
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7.5 Proyeksi Arus Kas 
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PI = PV Proceeds/PV Outlays 

PI= -15.000.000.000/-15.000.000.000 

PI= 1. 

Kesimpulannya Proyek ini layak dan akan menerima Payback Period selama 4 tahun 9 bulan 14 

hari serta memiliki Net Present Value sebesar Rp 2.917.899.382 dan juga memiliki nilai 

Profitability Index sebesar 1 dan yang terakhir memiliki nilai Internal Rate of Return sebesar 

15,66%. 
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7.6 Break Even Point 

 

 

Kesimpulannya, pada tahun pertama titik BEP akan didapatkan jika kami dapat menjual rumah 

sebanyak 16 unit dan senilai Rp 20.781.084.078. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dengan lokasi yang sangat baik, strategis dan berkembang di daerah kota yang akan menjadi 

pusat identitas Indonesia yaitu ibukota Indonesia khususnya di daerah Kalimantan, dapat 

dipastikan pembangunan “ Hacha House “ dapat menumbuhkan minat masyarakat sekitar untuk 

memiliki tempat tinggal yang nyaman tetapi dengan harga yang cukup bersahabat. Produk yang 

kami tawarkan adalah rumah tipe 21, rumah tipe 24, rumah tipe 36, dan rumah tipe 45 yang kami 

yakini akan dengan cepat menarik perhatian masyarakat. Apalagi perekonomian masyrakat 

daerah tersebut berangsur-angsur semakin membaik dengan pesat dan juga dibukanya bangunan-

bangunan pemerintahan disekitar Kalimantan akan menjadi peluang besar dalam bisnis ini. Hal 

ini juga ditambah dengan adanya harga rumah yang terjangkau maka otomatis kawasan 

Kalimantan  juga mulai meningkat. Karena menurut kelompok kami proyek ini memiliki prospek 

yang baik jika dilihat dari aspek pemilihan lokasi, spesifikasi bangunan serta target market yang 

sudah jelas. Demikian proposal Laporan Studi Kelayakan Bisnis “ Hacha House“ ini, atas 

perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih. 

Rekomendasi pembangunan perumahan Hacha House direkomendasikan oleh beberapa pihak 

yaitu dari asosiasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Serta 

mendapatkan persetujuan dan dukungan dari perangkat kelurahan dan kecamatan di daerah 

tersebut. 
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promo 

menarik, 

misalnya 10 

pembeli 

pertama 

mendapatkan 

bebas biaya 

selama 3 

bulan pertama 

jika 

melakukan 

pembelian 

dengan 

cicilan. 

 Mengadakan 

doorprize 

untuk 100 

pembeli 

pertama, 

misalnya 

dengan 

memberikan 

doorprize 1 

unit motor 

untuk 1 orang 

pemenang 

dan uang 

tunai untuk 4 

orang 

 

 Target kelas 

bawah 250 

juta - 299 juta 

: Rumah tipe 

21. 

 Target kelas 

menengah 

300 juta - 350 

jutaan: 

Rumah Tipe 

24. 

 Target Atas di 

atas 400 

jutaan : 

Rumah tipe 

36. 

 Misal: 

Karyawan 

Profesional, 

ASN, 

Karyawan 

pabrik, warga 

biasa. 

 Usia/umur: 25 

tahun ke atas 

(sudah 

memiliki 

penghasilan 

sendiri). 
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 • Tertuang 

dalam UUD 

Nomor 5 

Tahun 2015 

tentang ijin 

lokasi 

 C. Perijinan 

Prinsip 

 • Akta 

Pendirian 

Perusahaan 

 • Nomor 

Pajak Wajib 

Pajak 

(NPWP) 

 • Surat ijin 

usaha 

perdagangan 

(SIUP) 

 • Tanda 

Daftar 

Perusahaan 

(TDP) 

 • Amdal 

atau Upaya 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup dan 

Upaya 

Pemantauan 

Lingkungan 

Hidup 

(UKL-UPL) 

pemerintah

an dan 

bank 

daerah  

membangu

n ibukota 

yang 

rindang, 

dan hijau.  

Eksistensi 

hacha 

adalah 

menciptaka

n ibu kota 

baru yang 

akan 

selamanya 

baru. Ibu 

kota yang 

ramah 

lingkungan 

seperti  

ibukota 

Norwegia, 

Oslo. Kami 

memiliki 

beberapa 

jenis 

produk 

yaitu 

rumah tipe 

21 dengan 

harga jual 

Rp. 

250.000.00

0, rumah 

tipe 24 

dengan 

harga jual 

Rp. 

300.000.00

0, rumah 

tipe 36 

dengan 

pemenang. 

 Melihat 

prospek 

kedepan 

tentang 

kebutuhan 

dan keinginan 

konsumen. 

 Rutin 

melakukan 

survey 

tentang 

keinginan dan 

kebutuhan 

konsumen. 
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Key Resources 

harga jual 

Rp. 

350.000.00

0, dan 

rumah tipe 

45 dengan 

harga jual 

Rp. 

400.000.00

0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Channels 

 

SDM yang 

diperlukan 

dalam hacha 

property 

meliputi : 

 Direktur 

Utama. 

 Sekretaris. 

 Kepala 

Pemasaran. 

 Kepala 

Produksi. 

 Kepala 

Keuangan. 

 Desainer 

rumah. 

Alat yang di 

diperlukan 

dalam 

pembanguna

n meliputi: 

 Dozer. 

 Exacavator. 

 Dumtruck. 

 Alat 

pertukangan. 

Aspek 

keuangan: 

 

 Mengadakan 

Pameran. 

 Melakukan 

penyebaran 

Brosur. 

 Memasang 

Spanduk. 

 Melakukan 

kerja sama 

dengan agen 

properti. 

 Internet 

Marketing.  

 Fanpage 

(Facebook). 

 Instagram 

Business. 

 Website. 

 Marketplace 

(OLX.com). 

 Mengadakan 

Give Away 

di Media 

Sosial. 
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 Investor. 

 Pinjaman 

dari Bank. 

 Modal 

Pribadi. 

 

Cost Structure 

 

 

Revenue Streams 

 Marketing Cost. 

 Research & Development Cost. 

 Biaya bahan bangunan. 

 Biaya tenaga kerja. 

 Biaya Jasa Perantara. 

 Biaya-biaya pendukung produksi 

lainnya. 

 Penjualan. 

 Endorse. 

 Royalti jika ada yang menginginkan franchise. 
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