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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maslow dalam Gibson et.al (2000), membagi kebutuhan manusia dalam suatu hirarki 

kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan fisik/kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Rumah 

merupakan salah satu contoh kebutuhan fisik/kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Arthur C.S. 

dalam Housing: Symbo, Structure, Site (1990), filosofi rumah sama dengan tubuh manusia yang 

membutuhkan penutup berupa rumah atau shelter. Namun, dalam perkembangannya kebutuhan 

akan rumah/hunian yang layak bagi manusia untuk bisa bertahan hidup tidak lagi menjadi 

kebutuhan dasar, tetapi sudah berubah dan bergeser mencakup kelima kebutuhan tersebut. Y.B. 

Mangunwijaya dalam Primananda (2010), berpendapat bahwa rumah memang bisa dianggap 

mesin, alat pergandaan produksi. Tetapi lebih dari itu, rumah adalah citra, cahaya pantulan jiwa 

dan cita-cita kita.  

Rumah adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal 

manusia. Istilah “perumahan” mengacu pada sifat produksi massal yang membedakannya dengan 

istilah “pemukiman” (Aluko, 2010). Paket perumahan terdiri dari bangunan dan tanah yang 

memiliki karakteristik yang berbeda. Bangunan perumahan merupakan barang yang tahan lama 

dan terdepresiasi dengan sangat lambat (Malpezzi, 1999: 1794), sedangkan tanah sebagai barang 

modal yang tidak mengenal penyusutan. Kepemilikan tanah dan bangunan untuk perumahan 

dapat digunakan sebagai kegitan investasi yang sekaligus dapat juga digunakan sebagai barang 

konsumsi dengan proses penyesuaian pasar yang lamban. Perumahan sebagai sebuah barang 
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merupakan sebuah kesatuan dari banyak karakteristik yang melekat pada entitas rumah tersebut, 

seperti ukuran, kualitas dan lokasinya (O’Sullivan dan Gibb, 2003: 57). 

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah 

adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 

keluarga. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasaran dan sarana lingkungan. 

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya sedangkan sarana lingkungan 

adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 

ekonomi, sosail dan budaya.  

Menurut Suparno (2006), dalam perumahan, jenis rumah diklasifikasikan berdasarkan 

tipe rumah. Jenis rumah terdiri atas: 

1. Rumah Sederhana 

Rumah sederhana merupakan rumah tipe kecil, yang mempunyai keterbatasan dalam 

perencanaan ruangnya. Rumah tipe ini sangat cocok untuk keluarga kecil dan masyarakat 

yang berdaya beli rendah. Rumah sederhana merupakan bagian dari program subsidi rumah 

dari pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat 

berpenghasilan atau berdaya beli rendah. Pada umumnya rumah sederhana mempunyai luas 

22 meterpersegi sampai dengan 36 meterpersegi dengan luas tanah 60 meterpersegi sampai 

dengan 75 meterpersegi 

2. Rumah Menengah 

Rumah menengah merupakan rumah bertipe sedang. Pada tipe ini, cukup banyak kebutuhan 

ruang yang dapat direncanakan dan perencanaan ruangnya lebih leluasa dibandingkan pada 



20 
 

rumah sederhana. Pada umumnya, rumah menengah ini mempunyai luas 45 meterpersegi 

sampai denan 120 meterpersegi dengan luas tanah 80 sampai dengan 200 meterpersegi. 

3. Rumah Mewah 

Rumah mewah merupakan rumah bertipe besar, biasanya dimiliki oleh masyarakat 

berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Perencanaan ruang pada rumah tipe ini lebih 

kompleks karena kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dalam rumah ini banyak dan 

disesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Rumah tipe besar ini umumnya tidak hanya 

digunakan untuk tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol status, simbol kepribadian dan 

karakter pemilik rumah, ataupun simbol prestige (kebangggan). Pada umumnya, rumah 

mewah ini biasanya mempunyai luas rumah lebih dari 120 meterpersegi dengan luasan tanah 

lebih dari 200 meterpersegi. 

Menurut Byrne (1996), proses pengembangan perumahan secara umum dibagi menjadi 

tiga proses utama, yaitu proses akuisisi, proses produksi dan proses disposal. Proses akuisisi 

meliputi tahap akuisisi lahan dan tahap perizinan. Proses produksi meliputi tahap perencanaan 

tehnis/ desain dan tahap pembangunan perumahan. Sedangkan proses disposal meliputi tahap 

penyewaan atau penjualan rumah. 

Sedangkan menurut Santoso (2000), proses pengembangan perumahan dibagi menjadi 

tiga proses utama, yaitu proses persiapan, proses produksi, dan proses penjualan. Proses 

persiapan meliputi tahap akuisisi lahan, tahap pengurusan perizinan, tahap perencanaan, serta 

tahap studi kelayakan. Proses produksi meliputi tahap pembangunan prasarana perumahan, tahap 

pembangunan unit-unit rumah serta tahap pembangunan sarana perumahan. Sedangkan proses 

penjualan meliputi tahap promosi dan tahap pemasaran untuk penjualan perumahan. 
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Berdasarkan gambaran diatas, secara umum proses pengembangan perumahan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

Berdasarkan proses tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan dan terukur 

antara satu proses dengan proses yang lainnya karena semua proses bersifat sysmbiosis 

mutualism. Ada 2 pilihan pengembang perumahan untuk menjalankan proses-proses tersebut. 

Pertama, menjalankan sendiri semua proses dengan sumber daya di dalam perusahaan. Kedua, 

menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai kompetensi dikarenakan 

sumber daya perusahaan yang terbatas. Yang ketiga, kombinasi dari kedua pilihan tersebut. 

Untuk menjalankan proyek DM Village ini kami menggunakan cara yang ke-3. Utuk pekerjaan 

perizinan dan perencanaan menggunakan jasa pihak ketiga, sementara pekerjaan fisik pembuatan 

rumah dan pembuatan fasum dikerjakan sendiri oleh tukang yang direkrut khusus untuk proyek 

ini. 

Meskipun sumber daya yang terlibat dalam proyek DM Village ini melibatkan pihak 

eksternal disamping pihak internal perusahaan, namun tetap diperlukan strategi khusus supaya 

semua lini proses bisa bekerjasama secara baik dan simultan serta saling terkoodinasi degan baik. 

Tujuan akhir, tentu tercapainya semua tujuan dan target sesuai dengan perencanaan yang 

disusun. Strategi yang akan digunakan adalah pemberian insentif berbasis kinerja kelompok 

sehingga semua lini mempunyai semangat yang sama mencapai target yang ditetapkan. 

PROSES AKUISISI PROSES PRODUKSI PROSES DISPOSAL 

 Akuisisi Lahan 
 Perizinan 
 Studi 

Kelayakan 

 Desain/Perencanaan Perumahan 
 Pelaksanaan Kontruksi Perumahan 

 Penjualan 

Unit-unit 

Rumah 

Bagan 1.1 : Proses Pengembangan Perumahan 
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa insentif adalah tambahan 

penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kinerja. Menurut Pangabean (2004:89), 

insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat 

bekerja melampuai standart yang ditentukan. Menurut Simamora (2004:514) yang dimaksud 

insentif adalah suatu program yang mengaitkan bayaran dengan produktifitas kerja. Sedangkan 

menurut Mangkunegara (2001:89), insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang 

diberikan oleh organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan 

berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Tujuan utama pemberian insentif kepada karyawan pada dasarnya adalah untuk 

memotivasi mereka agar bekerja lebih baik dan dapat menunjukkan prestasi yang baik. Cara 

seperti inilah adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan. 

Menurut Heidjrachman dan Husnan (1992:151), pelaksanaan sistem upah insentif terutama 

dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan mempertahankan karyawan 

yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Warker juga mengemukakan tujuan dari 

rencana insentif perusahaan adalah mendorong karyawan agar meningkatkan prestasi atau 

menghasilkan output pada tingkat yang melebihi standar. 

Terdapat beberapa pendapat mengenai jenis insentif. Salah satunya adalah tiga jenis 

insentif menurut Garry Dessler (1995) yaitu terdiri dari : 

a. Financial Incentive. Setiap orang cenderung pada finansial incentive karena uang merupakan 

alat utama yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Bentuk dari pemberian insentif ini adalah : 
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 Bonus. Dalam pemberian bonus sebagai insentif ini setiap orang akan memperolehnya 

berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan tanpa memperhitungkan upah aktual 

seseorang. 

 Komisi, yaitu sejenis bonus yang dibayarkan pihak yang menghasilkan penjualan yang 

melebihi standar. Komisi ini biasanya diberikan kepada pegawai bagian 

penjualan/marketing/salesman. 

 Profit Sharing, merupakan satu jenis insentif yang tertua. Dalam hal pembayarannya 

terdiri dari bermacam-macam bentuk, tetapi biasanya mencakup sebagian laba yang 

disertakan ke dalam suatu dana dan dimasukkan ke dalam daftar pendapatan setiap 

peserta. 

 Pembayaran yang ditangguhkan. Merupakan program balas jasa yang mencakup 

pembayaran di kemudian hari. 

b. Non Financial Incentive, suatu insentif bagi pegawai yang bukan berbentuk keuangan. 

Dalam hal ini merupakan kebutuhan pegawai yang bukan bebentuk uang misalnya 

terjaminnya tempat kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan, 

adanya penghargaan berupa pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik. 

c. Social Incentive, berupa keadaan atau sikap sosial dari rekan rekan kerja.  

Rencana pembagian insentif dapat dibedakan kedalam insentif individual, insentif 

kelompok dan insentif organisasional. Insentif individual diberikan untuk memberikan 

penghargaan pada kinerja individual. Insentif kelompok yaitu perencanaan pembagian perolehan 

dimana tim karyawan yang memenuhi tujuan tertentu bebagi perolehan yang diukur terhadap 

target kinerja. Sedangkan insentif organisaional diberikan berdasarkan karyawan pada hasil 

kinerja dari seluruh organisasi. 
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Ada dua pendekatan utama untuk mendistribusikan insentif kelompok/tim. Pertama, 

penghargaan berukuran sama untuk setiap anggota kelompok. Dalam pendekatan ini semua 

anggota kelompok menerima kompensasi yang sama tanpa memandang tingkat pekerjaan, 

imbalan kerja sekarang atau senioritas. Kedua, penghargaan berukuran beda untuk setiap anggota 

tim. Dalam pendekatan ini membedakan penghargaan individual berdasarkan kontribusi terhadap 

hasil tim, imbalan kerja sekarang, lama bekerja dan tingkat keterampilan. 

Dikarenakan entitas kelompok dalam variabel pemberian insentif ini merupakan entitas 

yang berbeda-beda dan bukan dalam subordinasi perusahaan secara langsung, maka dasar 

penentuan anggota kelompok adalah masing-masing entitas pelaksana pekerjaan, seperti entitas 

perencana, entitas pekerjaan rumah dan fasilitas umum dan entitas marketing. Dasar penentuan 

insentif kelompok adalah penambahan prosentase dari nilai proyek masing-masing entitas, 

dengan persyaratan tercapainya seluruh hasil pekerjaan masing-masing entitas sesuai dengan 

tenggat waktu yang ditentukan. 

1.2 Pokok Permasalahan 

a. Bagaimana proses rancang bangun bisnis DM Village agar dapat berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan? 

b. Bagaimana penerapan insentif berbasis kelompok pada rancang bangun bisnis yang 

dilaksanakan? 

1.3 Tujuan 

a. Untuk memberikan ilustrasi yang lebih lengkap tentang bisnis perumahan DM Village 

dari berbagasi aspek yang mendukungnya.  

b. Untuk menjelaskan secara lebih spesifik strategi sumber daya manusia yang dijalankan 

untuk mendukung berjalannya bisnis perumahan DM Village 



25 
 

1.4 Sistematika Laporan 

1 BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang rencana bisnis, pokok permasalahan, tujuan 

penelitian, sistematika laporan dan rentang waktu pelaksanaan bisnis. 

2 BAB II 

LAPORAN KINERJA BISNIS : PERENCAANAAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang meluputi profil perusahaan, 

profil manajemen, struktur dan deskripsi kerja, dan komposisi kepemilikan. Juga dibahas 

tentang laporan bisnis yang menyangkut perencanaan dan realisasi bisnis dari mulai 

aspek produk, aspek pemasaran dan aspek keuangan. 

3 BAB III 

IMPLEMENTASI SKEMA INSENTIF BERBASIS KELOMPOK 

Bab ini berisi tentang skema insentif berbasis kelompok pada tataran perencanaan dan 

realisasi, mulai dari sumber daya manusia yang dilibatkan, mekanisme perkerutan dan 

mekanisme insentif yang dijalankan. 

4 BAB IV 

PENUTUP 

Bab ini menjelaskan ringkasan dari proses berjalannya bisnis dari perencanaan sampai 

realisasi bisnis. Kemudian juga saran atau rekomendasi apa yang dihasilkan dari 

perbandingan antara rencana dan realisasi bisnis tersebut. 
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4.1 Rentang waktu pelaksanaan 

Pelaporan pelaksanaan rancang bangun bisnis ini akan dilaksanakan pada rentang waktu 

Januari 2018 sampai dengan April 2019. 

 

  


