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Perumahan  merupakan  kebutuhan  dasar yang bersifat struktural 
sebagai bagian dari kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia. 
Kompetisi yang  cukup ketat diantara pengembang perumahan dalam 
memasarkan produknya ditandai oleh gencarnya promosi yang dilakukan 
oleh para pengembang. Promosi sebagai salah satu elemen dalam 
bauran pemasaran produk perumahan Kota Wisata Cibubur merupakan 
alat komunikasi yang penting  antara pihak pengembang perumahan 
sebagai produsen dan konsumen. Penetapan bauran promosi (promotion 
mix)  menjadi salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi  keputusan  
pembelian terhadap produk perumahan. Dilain pihak perubahan perilaku 
konsumen akan menyebabkan perusahaan harus memperbaharui secara 
terus menerus bauran promosi yang telah ditetapkan.  
 
 

Ketepatan suatu bauran promosi bagi produk perumahan menjadi 
sangat penting karena berperan dalam menyampaikan informasi tentang 
keunggulan produk yang ditawarkan. Masalah yang dihadapi saat ini 
dalam bidang promosi untuk kawasan perumahan adalah tidak adanya 
pengembangan bauran promosi disebabkan karena keterbatasan 
informasi mengenai perilaku konsumen yang menjadi target pasarnya. 
Dilain pihak pengembangan bauran promosi akan berpengaruh pada 
aspek pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 
 
 

Penggunaan suatu elemen bauran promosi tertentu untuk 
mengkomunikasikan produk perumahan dihadapkan pada masalah 
adanya keterbatasan konsumen dalam mengingat, menangkap dan 
mengartikan isi pesan yang telah disampaikan. Hal ini akan menyebabkan 
tidak tepatnya penerimaan isi pesan iklan oleh konsumen. Timbulnya 
sikap positif dalam benak konsumen akan menjadi sebaliknya bila isi 
pesan iklan dipersepsi secara  tidak tepat oleh konsumennya.  Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bauran promosi yang telah 
dilakukan oleh Kota Wisata Cibubur saat ini, (2) menganalisis proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih 
rumah di lokasi pemukiman  Kota Wisata Cibubur, (3) menganalisis 
sumber informasi yang digunakan konsumen untuk mengetahui 
perumahan  Kota  Wisata  Cibubur dan (4) merumuskan bauran promosi 
(promotion mix) yang tepat untuk mengkomunikasikan keunggulan produk 
perumahan di Kota Wisata Cibubur. 



 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data 
primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada 
penghuni Kota Wisata Cibubur dan penghuni perumahan lainnya di 
wilayah DKI Jakarta sebagai pembanding. Teknik pemilihan responden 
dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel berpeluang 
(probability sampling) dengan cara convinience sampling. Teknik ini dipilih 
berdasarkan populasi penghuni perumahan yang ada di Kota Wisata 
Cibubur sebesar 95 responden. Responden yang berasal dari luar Kota 
Wisata Cibubur dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling sejumlah 29 orang. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis 
dengan menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan secara jelas 
mengenai keadaan umum responden. Pengukuran sikap responden 
terhadap bauran promosi Kota Wisata Cibubur dilakukan dengan 
menggunakan model pengukuran sikap multiatribut Fishbein. 
 
 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengembang Kota Wisata 
Cibubur ditujukan untuk  menonjolkan tema – tema dari setiap cluster 
perumahan. Karakteristik perilaku konsumen perumahan mewah menuntut 
adanya keterlibatan yang tinggi dari calon konsumennya. Oleh sebab itu 
peranan tenaga penjual (personal selling) sangat menentukan 
keberhasilan penjualan produk rumah di kawasan Kota Wisata Cibubur. 
Keputusan pembelian konsumen terhadap rumah di kawasan Kota Wisata 
Cibubur  berasal sumber informasi  yang digunakan oleh konsumen, 
seperti iklan perumahan.  Kelompok responden penghuni Kota Wisata 
Cibubur mengenal 35 nama perumahan dengan empat nama lokasi 
perumahan yang paling banyak disebut oleh responden, yaitu perumahan 
Bintaro Jaya, Bukit Sentul, Bumi Serpong Damai dan Kota Wisata 
Cibubur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumahan Bintaro Jaya  
menjadi  lokasi  perumahan  yang paling dikenal responden (top of mind). 
Responden  yang bukan penghuni Kota Wisata Cibubur  mengenal Bumi 
Serpong Damai, Bintaro Jaya, Kota Wisata Cibubur dan Lippo Karawaci 
sebagai lokasi  perumahan yang paling banyak disebut responden.  
Kedua kelompok responden baik yang bertempat tinggal di kawasan Kota 
Wisata Cibubur maupun diluar kawasan Kota Wisata Cibubur menilai 
tingkat kepentingan atribut periklanan (advertising) sebagai atribut yang 
dianggap paling penting untuk diperhatikan. Sementara itu penjualan 
personal (personal selling) yang menurut para penghuni Kota Wisata 
Cibubur cukup penting, sama pentingnya dengan promosi penjualan, 
justru dianggap paling tidak penting oleh responden yang bukan penghuni 
Kota Wisata Cibubur.  

 
 
Perbedaan  penilaian  terhadap  atribut bauran promosi disebabkan 

karena sebagian besar penghuni Kota Wisata Cibubur mempunyai 
pengalaman dalam memilih rumah di tempat tersebut melalui peran serta 
tenaga penjual personal dalam memutuskan pembelian terhadap rumah 
yang ditawarkan. Adapun bagi responden yang bukan penghuni  Kota 



 

Wisata Cibubur lebih mementingkan  atribut  promosi penjualan  dalam 
suatu kegiatan bauran promosi perumahan. 

 
 
Persepsi  responden terhadap suatu iklan rumah antara penghuni 

kawasan Kota Wisata Cibubur dengan bukan penghuni kawasan tersebut 
berbeda satu sama lainnya. Para penghuni Kota Wisata Cibubur 
berpendapat bahwa iklan rumah harus mengemukakan tentang informasi 
fasilitas dan sarana yang tersedia, akses ke lokasi, harga rumah dan 
petunjuk lokasi perumahan. Sementara itu, pendapat yang relatif  berbeda 
dilontarkan oleh para  responden  bukan  penghuni Kota Wisata  Cibubur.  
Yang paling perlu ada dalam iklan menurut kelompok  tersebut adalah 
harga rumah yang ditawarkan, informasi fasilitas dan pencantuman desain 
rumah.   

 
 
Mengenai atribut penjualan personal (personal selling), kedua 

kelompok juga memilki pendapat yang berbeda.  Responden penghuni 
Kota Wisata Cibubur menganggap gaya bicara / komunikasi petugas 
pemasaran merupakan hal yang paling perlu diperhatikan oleh para 
pengembang.  Menurut responden bukan penghuni Kota Wisata Cibubur 
yang penting dimiliki oleh atribut penjualan personal adalah pengetahuan 
tentang produk yang ditawarkan dan intelektualitas petugas pemasaran.   

 
 
Atribut promosi penjualan (sales promotion) dinilai relatif sama oleh 

kedua kelompok responden. Adanya diskon atau potongan harga dalam 
penjualan rumah merupakan hal yang penting ada pada saat promosi 
penjualan.  Sedangkan iming-iming adanya undian berhadiah, sama-sama 
dianggap sebagai hal yang tidak perlu ada pada saat promosi. Keputusan  
konsumen  dalam pembelian sebuah rumah  berawal dari adanya 
pengaruh  stimuli  yang  kemudian diekspos oleh  pengembangan dalam 
suatu bauran pemasaran perumahan. Dalam proses keputusan ini 
terjadi pengenalan kebutuhan yang berbeda terhadap suatu rumah. Disatu 
sisi konsumen membutuhkan rumah dengan tipe, luas dan tema tertentu 
akan tetapi dilain pihak konsumen lebih kritis terhadap akses kemudahan 
mencapai lokasi serta tingkat harga yang ditawarkan.  

 
 
Iklan di Koran (27.4%), pameran (17.9%) dan radio serta tenaga 

penjual (14.7%) merupakan sumber informasi tentang Kota Wisata 
Cibubur yang digunakan oleh sebagian besar penguni Kota  Wisata  
Cibubur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sedikit responden 
yang mendapatkan informasi tentang Kota Wisata  Cibubur  dari  brosur, 
poster dan banner. Responden yang bukan penghuni Kota Wisata 
Cibubur  menggunakan pameran (58.62%) dan iklan (44.83%). RCTI  
merupakan stasiun televisi yang paling sering ditonton  oleh  responden 
(29.47%). Adapun acara yang paling sering ditonton di televisi adalah 



 

berita. Terdapat kecenderungan responden untuk menonton acara televisi 
pada  malam dan pagi hari.   

 
 
Stasiun radio yang paling banyak dipilih oleh responden adalah 

Trijaya FM (31.58%) dengan waktu yang dgunakan untuk mendengarkan 
siaran radio tersebut di pagi dan siang hari (24.21%). Media cetak yang 
sering digunakan adalah Kompas dan Republika merupakan dua surat 
kabar harian yang paling banyak dibaca oleh responden.  Untuk media 
cetak jenis majalah, Gatra (25.26%) dan Forum (21.05%) merupakan 
majalah yang paling sering dibaca oleh responden di kelompok responden 
yakni penghuni Kota Wisata Cibubur dan bukan penghuni Kota Wisata 
Cibubur.  Adapun tabloid yang bertemakan hobi dan olahraga seperti 
tabloid MOTOR (42.11%) dan NOVA (17.89%) menjadi tabloid yang paling 
sering dibaca responden.  Ketertarikan responden terhadap pameran 
perumahan ditunjukan oleh 98.86% responden penghuni Kota Wisata 
Cibubur dan 92.31% responden yang bukan penghuni Kota Wisata 
Cibubur yang mempunyai pengalaman berkunjung ke pameran 
perumahan.  

 
 
Hal  yang paling banyak diingat (44.83%) oleh responden adalah 

promosi penjualan (sales promotion).  Kelompok  responden yang bukan 
berasal dari Kota Wisata Cibubur mengemukakan  isi  materi  dalam  iklan  
perumahan seperti informasi tentang harga (31.03%) dan gambar rumah 
(24.12%)  yang ada di dalam iklan merupakan atribut yang paling diingat 
oleh responden.  Berbeda dengan pendapat responden pada kelompok 
bukan penghuni Kota Wisata Cibubur, para penghuni Kota Wisata Cibubur 
menyatakan bahwa hal yang paling diingat pada iklan Kota Wisata 
Cibubur adalah informasi  mengenai fasilitas / sarana yang tersedia (38.95 
%) dan nuansa / konsep lokasi perumahan (32.63%).   

 
 
Pesan iklan yang ditangkap responden tentang nuansa / konsep 

perumahan Kota Wisata Cibubur, ditunjukan oleh pendapat 49.47% (47 
orang) menyatakan bahwa iklan Kota Wisata Cibubur menggambarkan 
pesan lokasi perumahan dengan kehidupan  yang  harmonis, suasana  
rekreasi  dan olah raga. Responden dari kelompok bukan penghuni Kota 
Wisata Cibubur menjadikan  desain  rumah, harga rumah, lokasi dan 
akses sebagai alasan utama memilih rumah.  Hal ini sangat berbeda 
dengan apa yang dilakukan oleh para penghuni Kota Wisata Cibubur 
ketika memilih lokasi tersebut sebagai tempat huniannya.  Keempat atribut 
di atas justru tidak dianggap penting.  Yang lebih banyak diajukan adalah 
ketersediaan fasilitas, nuansa / konsep  perumahan dan investasi. 

 
 
 
 



 

Dalam hal pengambilan keputusan pembelian rumah, sebagian 
besar responden  menyatakan bahwa yang paling mempengaruhi adalah 
kemauan sendiri dan pengaruh seseorang dalam keluarga.  Hampir 60% 
responden penghuni Kota Wisata Cibubur menyatakan akan mencari 
informasi lebih banyak tentang perumahan jika ingin membuat keputusan 
pembelian.  Sebanyak 33.68% yang menyatakan langsung memilih 
perumahan yang akan dibeli berdasarkan informasi yang telah dimiliki 
sedangkan pada kelompok bukan penghuni Kota  Wisata Cibubur 75.86%  
menyatakan akan mencari informasi terlebih dahulu. 

 
 
Penilaian terhadap strategi promosi yang telah dilakukan oleh Kota  

Wisata  Cibubur  dilakukan terhadap berbagai macam atribut bauran 
promosi. Atribut  periklanan, umumnya sudah memiliki strategi  yang  
tepat, karena  hampir  semua memiliki nilai positif.  Nilai Fishbein tertinggi 
diperoleh pada atribut informasi fasilitas dan sarana.  Ini berarti bahwa 
pengembang Kota Wisata Cibubur  telah memuat  informasi dengan  baik 
sesuai dengan pesan iklan yang ingin disampaikan. Atribut lain yang 
memiliki nilai tinggi adalah informasi akses ke perumahan dan 
pencantuman harga rumah.  Sedangkan atribut yang mendapat nilai 
negatif adalah penggunaan public figure.  Hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen tidak  terpengaruh  serta  tidak tepat penggunaan  orang / aktor 
pada iklan perumahan. 

 
 
Strategi yang diterapkan pada berbagai atribut penjualan personal 

(personal selling) sudah cukup baik.  Atribut dengan nilai Fishbein tertinggi 
adalah pengetahuan petugas pemasaran tentang produk perumahan yang 
ditawarkan.  Hal yang perlu diperhatikan adalah kecilnya nilai Fishbein 
untuk atribut jenis kelamin petugas pemasaran.  Pengkajian ulang 
terhadap hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pengembang Kota  
Wisata Cibubur. 

 
 
Tidak berbeda dengan dua kelompok atribut bauran promosi 

sebelumnya, pada atribut promosi penjualan yang mengedepankan 
pemberian diskon, hadiah dan undian  juga dinilai baik oleh para 
responden.  Strategi yang paling baik dalam pemasaran perumahan di 
Kota Wisata Cibubur adalah pemberian diskon pada saat pembelian 
rumah di kawasan tersebut.   
  
 

Informasi kelengkapan fasilitas dan sarana merupakan hal yang 
penting  dalam publisitas perumahan.  Pihak pengembang Kota Wisata 
Cibubur dinilai telah cukup tepat dengan menyediakan informasi yang 
memang diperlukan oleh pembeli atau calon pembeli.  Hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa informasi mengenai kelompok masyarakat 



 

penghuni Kota Wisata Cibubur bukan menjadi prioritas dalam publisitas 
Kota Wisata  Cibubur. 

 
 
Melalui daya tarik kognitif / rasional diharapkan konsumen dapat 

merasakan manfaat dan keuntungan ekonomi dan sosial dari keputusan 
pembelian rumah di Kota Wisata Cibubur. Daya tarik emosional  
diharapkan dapat menonjolkan sikap positif yang bisa mendorong 
keputusan pembelian. Daya tarik moral secara langsung harus dapat 
mendorong pikiran konsumen untuk memutuskan apa yang baik dan 
sesuai tentang lokasi perumahan yang mempunyai fasilitas dan sarana 
yang lengkap serta memadukan kehidupan yang harmonis dengan 
rekreasi dan hiburan. 

 
 
Usaha  pengembangan  perumahan merupakan usaha yang padat 

modal dengan persyaratan keterlibatan yang tinggi dari konsumen 
pembelinya.  Dilain pihak,  modal usaha yang digunakan mempunyai 
beban bunga yang tinggi. Oleh sebab itu pihak pengembang  menetapkan 
volume penjualan yang tinggi dalam rentang waktu proses keputusan 
pembelian yang cepat. Berdasarkan hal tersebut pesan promosi yang 
ingin disampaikan harus jelas sehingga cepat dimengerti oleh 
konsumennya.   

 
 
Media komunikasi  yang digunakan harus menggabungkan antara 

media komunikasi personal dengan nonpersonal. Media komunikasi 
personal yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan  konsumen 
harus memiliki nilai komunikasi yang tinggi sehingga dapat 
mengembangkan komunikasi secara lisan. Penggunaan media 
komunikasi nonpersonal untuk pemasaran produk perumahan dapat 
dilakukan melalui berbagai media promosi untuk menciptakan suasana 
atau lingkungan yang sengaja dibuat untuk mendorong pembelian 
konsumen. Salah satu bentuk saluran komunikasi nonpersonal ini adalah 
dengan terus mengembangkan kelengkapan prasarana Kota Wisata 
Cibubur seperti interior dan eksterior bangunan rumah dan lokasi 
perumahan. Demikian pula penyelenggaraan  kegiatan yang bersifat “on 
site event”  merupakan  sarana yang tepat untuk mengkomunikasikan 
pesan tertentu kapada target konsumen.  Pengembangan  bauran 
promosi Kota Wisata Cibubur  berdasarkan hasil penelitian ini  harus 
menekankan pada  penggunaan elemen  iklan. Pesan iklan juga harus  
berisi tentang  informasi akses dan petunjuk ke lokasi perumahan yang 
lebih jelas serta  gambar dan desain rumah. Hal paling menarik perhatian  
dari iklan  rumah adalah informasi tentang harga rumah, fasilitas yang 
tersedia di lingkungan perumahan, sarana dan desain rumah.  
 
 
 
 
 



 

 Kegiatan promosi penjualan harus menonjolkan  promosi melalui 
pemberian diskon dalam penjualan rumah. Untuk calon konsumen 
potensial perlu disediakan sarana gratis untuk  mengunjungi  lokasi  
perumahan. Langkah ini  dapat  lebih  mempercepat proses pengambilan  
keputusan  pembelian   konsumen terhadap produk rumah  yang 
ditawarkan. Pengembangan harus  lebih meningkatkan kemampuan 
komunikasi yang telah dimiliki tenaga penjualnya. Selain itu perlu pula 
meningkatkan  publisitas  tentang keunggulan  lokasi  rumah.   
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