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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam pembentukan watak, kepribadian bangsa, kelangsungan hidup 

serta peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Rumah tidak dapat 

dilihat hanya sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi merupakan 

proses bermukimnya manusia dalam rangka menciptakan ruang kehidupan untuk 

memasyarakatkan dirinya serta menampakkan jati diri. Masyarakat saat ini tidak 

puas dengan memiliki rumah hanya sebagai tempat berteduh saja, tetapi sudah 

mulai berfikir untuk dapat memiliki rumah yang dapat memenuhi persyaratan 

kenyamanan, keindahan dan lingkungan yang baik. Pengembangan pembangunan 

perumahan saat ini harus dilakukan peningkatan dari berbagai aspek, misalnya 

fasilitas yang disediakan, lokasi dan harga yang ditawarkan serta kemudahan-

kemudahan dalam kepemilikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakan akan 

perumahan.  

Jumlah kebutuhan rumah di Indonesia pada akhir tahun 2009 berdasarkan 

data dari Bappenas adalah sebanyak 7,4 juta unit. Jumlah pertambahan kebutuhan 

rumah setiap tahunnya mencapai 710.000 unit, terjadi peningkatan permintaan 

terhadap sektor perumahan dan konstruksi (Manoarfa, 2010). Jumlah itu belum 

ditambah kekurangan (backlog) nasional bidang perumahan sebanyak 8 juta unit 

(Stefanus, 2010). Seandainya backlog tersebut diproyeksikan terpenuhi dalam 

jangka waktu 20 tahun, maka setiap tahun kebutuhan rumah baru adalah sebanyak 

400.000 unit. Perlu ada upaya serius dari pemerintah, untuk mengurangi backlog 
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nasional bidang perumahan. Pemerintah harus memperdayakan seluruh 

stekeholders dibidang perumahan dalam rangka mengurangi backlog tersebut. 

Tingginya tingkat kebutuhan dan permintaan terhadap perumahan, 

menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perusahan-perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penyediaan perumahan baik dari penyediaan perumahan untuk 

kalangan atas maupun penyediaan perumahan untuk kalangan bawah. Hal ini 

mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di bidang penyediaan perumahan 

dan setiap perusahaan berlomba menampilkan inovasi, teknologi, dan manajerial 

untuk mewujudkan keunggulan kompetitif. Agar perusahaan tetap mampu 

bersaing dengan perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis dan produk 

subsitusi, maka manajemen perusahaan harus mampu mengelola perusahaannya 

dengan baik. Supaya konsumen atau pelanggan yang ada tidak beralih kepada 

perusahaan lain, perusahaan dituntut untuk lebih memahami segala kebutuhan 

dan keinginan konsumen atau perusahaan harus mampu menciptakan produk yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Di tengah ketatnya persaingan bisnis bidang penyediaan perumahan, para 

pelaku bisnis bidang penyediaan perumahan berupaya keras untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaannya. Terjaganya eksistensi suatu perusahaan, 

diantaranya tergantung pada kemampuan perusahaan tersebut untuk melihat 

peluang-peluang pasar yang ada. Dalam kondisi seperti ini, bidang pemasaran 

perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam hal melihat peluang-

peluang pasar yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan manajemen 

pemasaran untuk mengelolanya. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program 
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yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari 

pertukaraan melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan dalam jangka panjang (Assauri, 1999).  

Lingkungan persaingan seharusnya dipelajari lebih mendalam, karena 

kegagalan suatu industri dalam mencapai pertumbuhan penjualan bersumber dari 

ketidakmampuan manajemen dalam menganalisa perubahan yang terjadi 

dilingkungan persaingan industri (Mc Carthy, 1996). Pengenalan lingkungan yang 

baik akan memberi dampak pada mutu strategi yang dihasilkan dan akan 

memberikan dampak pada kinerja pemasaran. Perubahan lingkungan harus 

disertai dengan penyesuaian strategi perusahaan, dimana sumber daya perusahaan 

mendukung kearah hal tersebut. Kinerja sebuah strategi akan ditentukan oleh 

seberapa baik kualitas input sumber daya, maupun input faktor-faktor lingkungan 

yang dipandang ikut berpengaruh dalam proses strategi pemasaran.  

Strategi pemasaran adalah salah satu strategi yang penting untuk membantu 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Setiap perusahaan yang 

bersaing dalam suatu industri, mempunyai strategi bersaing secara eksplisit atau 

inplisit dan telah dimiliki oleh perusahaan sejak awal didirikan dalam bentuk 

formal maupun informal, dan strategi bisnis mempengaruhi strategi pemasaran 

serta kinerja keberhasilan pemasaran (David, 2009). Strategi pemasaran adalah 

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah 

kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing 

tingkatan serta lokasinya. Kotler (2007) mengemukakan bahwa strategi pemasaran 

modern secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar (segmenting), 

penetapan pasar sasaran (targeting) dan memposisikan produk (positioning). 
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Kabupaten Karawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, 

Kabupaten Karawang secara geografis sangat strategis karena lokasinya 

berdekatan dengan Ibu Kota Negara, yaitu DKI Jakarta. Posisi geografis serta 

sumber daya yang ada menjadikan Kabupaten Karawang mempunyai daya tarik 

bagi tumbuhnya kegiatan pembangunan. Dalam perkembangan kegiatan 

pembangunannya, Kabupaten Karawang dihadapkan pada berbagai masalah, baik 

masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain 

adalah tingginya pertumbuhan penduduk, baik yang disebabkan faktor migrasi 

maupun pertumbuhan alami. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang adalah 

2.094.408 orang, Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karawang per tahun 

selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2004-2008 sebesar 1,5 persen. 

Jumlah pegawai negeri sipil sampai dengan tahun 2009 berjumlah 14.630 orang. 

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 

205.958 orang.  Sebanyak 183.207 orang atau 88% bekerja di sektor industri yang 

ada di Kabupaten Karawang dan sebanyak 22.751 orang atau 12% bekerja di 

sektor Industri kecil pendukung (BPS, 2009).  

Di Kota Karawang, sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 19 pengembang 

perumahan, 12 pengembang diantaranya masih melakukan penjualan rumah dan 

sebagai pesaing Perum Perumnas Cabang Karawang. Terdapat lima pengembang 

yang dianggap sebagai pesaing utama, karena menjual dengan tipe rumah yang 

sama dengan Perum Perumnas Cabang Karawang. Banyaknya jumlah 

pengembang perumahan di Kabupaten Karawang, menyebabkan Perum Perumnas 

Cabang Karawang dihadapkan pada persaingan yang mengharuskan perusahaan 

berjuang untuk selalu mendapatkan peluang guna kelangsungan hidup perusahaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat


  5  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Perum Perumnas Cabang Karawang memulai pembangunannya tahun 1983 

dengan lokasi di Adiarsa, di lokasi tersebut telah dibangun sebanyak 810 unit 

rumah dan sudah habis terjual. Pengelolaan lokasi Adiarsa telah diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Pengembangan lokasi baru Perum Perumnas Cabang 

Karawang dimulai tahun 1995, berlokasi di Gerbang Barat Teluk Jambe 

Karawang, Jawa Barat. Sampai dengan tahun 2009 Perum Perumnas Cabang 

Karawang di lokasi Teluk Jambe telah membangun rumah sebanyak 6.421 unit 

atau 76% dari rencana dibangun sebanyak 8.420 unit.   

Perum Perumnas Cabang Karawang merupakan kantor cabang yang 

memiliki tugas dan misi dari Perum Perumnas Pusat untuk dapat melaksanakan 

penjualan sesuai target yang diberikan. Target penjualan yang diberikan kantor 

pusat, dituangkan di dalam rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) dan 

rencana tindak (Action Plan). RKAP dan Action Plan merupakan patokan atau 

acuan bagi Perum Perumnas Cabang Karawang dalam melaksanakan 

operasionalnya. Namun sering kali target yang diberikan kontor pusat kepada 

kantor cabang, tidak dapat tercapai dikarenakan kondisi tidak sesuai dengan yang 

direncanakan dan usuha-usaha yang di lakukan kantor cabang belum maksimal.  

Pencapaian target penjualan rumah Perum Perumnas Cabang Karawang 

selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 tidak pernah mencapai target. 

Keadaan ini ditunjukkan pada realisasi pencapaian target penjualan perumahan 

Cabang Karawang, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Rata-rata pencapaian 

target penjualan rumah  hanya sebesar 77,13%, pencapaian terendah pada tahun 

2005 sebesar 39,30% dan pencapaian tertinggi pada tahun 2004 sebesar 146,01%. 
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Tabel 1  Data  Penjualan  Rumah  Perumnas  Cabang  Karawang  tahun  2000 s/d 

tahun 2009 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi

2000 211 132 62,56 2005 285 112 39,30

2001 205 159 77,56 2006 380 328 86,32

2002 237 122 51,48 2007 405 356 87,90

2003 272 135 49,63 2008 443 335 75,62

2004 276 403 146,01 2009 468 444 94,87

  Rata-rata pencapaian target 77,13

Unit Rumah                    

yang TerjualTahun
%  *)        

Penc.
Tahun

Unit Rumah                    

yang Terjual %  *)        

Penc.

 

Keterangan : * Prosentase pencapaian target penjualan rumah 

Sumber :  Perum Perumnas Cabang Karawang,  2010 

 

Pencapaian target penjualan sebesar 146,01% di tahun 2004, dikarenakan 

adanya kerjasama antara Perum Perumnas Cabang Karawang dengan sebuah 

perusahaan dalam penyediaan perumahan bagi karyawannya. Perusahaan tersebut 

adalah perusahaan mobil Honda yang baru beroperasi di Kabupaten Karawang. 

Dalam rangka mendekatkan tempat tinggal karyawannya dengan tempat kerja, 

perusahaan Honda menyediakan tempat tinggal bagi karyawannya dan 

bekerjasama dengan Perum Perumnas Cabang Karawang dalam penyediaan 

rumahnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka penjualan rumah Perum 

Perumnas Cabang Karawang di tahun 2004 meningkat.   

Kabupaten Karawang mempunyai tujuh kawasan industri, di dalamnya 

terdapat 173 perusahaan yang mempekerjakan 183.207 orang tenaga kerja. 

Sebanyak 146.566 orang atau 80% merupakan tenaga operator yang memerlukan 

tempat tinggal (BPS, 2010). Apabila Perum Perumnas Cabang Karawang 

mengambil 30% dari tenaga operator, maka sebanyak 43.970 orang tenaga kerja 

merupakan pasar potensial bagi Perum Perumnas Cabang Karawang. 
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Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, Perum Perumnas Cabang 

Karawang telah berganti pimpinan cabang sebanyak empat kali. Hal ini 

mempengaruhi strategi pemasaran yang dijalankan akibat sering berubahnya 

kebijakan dari pimpinan cabang, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja 

pemasaran Perum Perumnas Cabang Karawang.  

Kinerja pemasaran, merupakan konsep untuk mengukur prestasi perusahaan 

dalam pasar terhadap suatu produk. Kinerja pemasaran diidentifikasikan sebagai 

usaha pengukuran tingkat kinerja strategi yang diimplemetasikan dengan volume 

penjualan, pertumbuhan penjualan dan tingkat keuntungan perusahaan. Strategi 

pemasaran perlu dirancang kembali oleh perusahaan, agar dapat bertahan dalam 

menjalankan usahanya ditengah persaingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

penelitian agar Perum Perumnas Cabang Karawang dapat mengembangkan 

strategi pemasaran rumah untuk meningkatkan penjualan rumah, sehingga target 

penjualan rumah dapat tercapai. Strategi pemasaran modern secara umum terdiri 

dari tiga tahap yaitu: membuat Pengelompokkan pasar (segmenting), menentukan 

pasar sasaran (targeting) yang tepat dan penawaran produk yang diposisikannya 

di dalam benak konsumen (positioning).  

Berdasarkan kenyataan di atas, maka terdapat dua permasalahan yang dikaji 

pada penelitian ini: 

1.2.1 Bagaimanakah Pengelompokkan pasar (segmenting), penentuan pasar 

sasaran (targeting) dan penempatan produk (positioning) yang dibentuk 

oleh Perum Perumnas Cabang Karawang? 

1.2.2 Bagaimana strategi pemasaran yang akan diterapkan oleh Perum Perumnas 

Cabang Karawang? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mengidentifikasi Pengelompokkan pasar (segmenting), penentuan pasar 

sasaran (targeting) dan penempatan produk (positioning) Perum Perumnas 

Cabang Karawang. 

1.3.2  Merumuskan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam pemasaran 

rumah dan merekomendasikan strategi yang tepat dan efektif sehingga 

penjualan rumah Perum Perumnas Cabang Karawang dapat tercapai sesuai 

target yang diharapkan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan alternatif strategi pemasaran 

yang dapat direkomendasikan kepada perusahaan dalam rangka meningkatkan 

penjualan rumah serta meningkatkan daya saing dalam industri perumahan. Bagi 

peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam kompetensi sesuai 

dengan bidang ilmu yang dikaji dalam penelitian ini.  

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran rumah 

yang selama ini dilakukan, serta penyusunan dan perumusan alternatif strategi 

pemasaran rumah, khususnya strategi pemasaran rumah yang dilakukan oleh 

Perum Perumnas Cabang Karawang. Hasil penelitian ini akan merupakan suatu 

formulasi dari strategi pemasaran, sedangkan penerapannya diserahkan 

sepenuhnya kepada manajemen Perum Perumnas Cabang Karawang. 




