
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar   Belakang   Masalah 
 

Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dan 

keluarganya karena fungsi dari rumah tinggal selain sebagai tempat 

berlindung juga mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga 

penghuninya. Jika dihubungkan dengan tingkat penghasilan keluarga, 

tingkat kepemilikan rumah bagi setiap individu dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur tingkat kemakmuran masyarakat.  Oleh karena itu, rumah 

bukanlah hanya sekedar sarana pelengkap kehidupan tetapi lebih sebagai 

proses bermukim.   

Bermukim pada hakekatnya adalah hidup bersosialisasi di 

masyarakat luas.  Di dalam kehidupan  bermasyarakat, perumahan 

merupakan kebutuhan dasar yang bersifat struktural sebagai bagian dari 

kualitas kehidupan dan kesejahteraan manusia.  Oleh sebab itu, 

pemecahan masalah perumahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak 

pengembang saja melainkan harus melibatkan semua pihak, baik 

pemerintah, pengusaha maupun masyarakat luas. 

Permasalahan di bidang perumahan yang sangat terasa adalah 

tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sehingga permintaan unit rumah 

akan terus meningkat sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk.  

Di sisi lain pasokan unit rumah sangat terbatas akibat terbatasnya lahan 

pemukiman. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan tingginya 

harga rumah sedangkan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif 
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rendah juga merupakan masalah dalam upaya mencapai kesejahteraan 

melalui pemenuhan kebutuhan perumahan.  

Realisasi pembangunan perumahan dan pemukiman dalam 

PELITA VI -  menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. 

Perum Perumnas serta para pengembang swasta yang tergabung dalam 

organisasi Real Estate Indonesia (REI) maupun koperasi mempunyai 

komitmen dalam mendukung program pemerintah dalam membangun 

perumahan.  Tabel 1 menunjukkan data pembangunan perumahan 

selama  kurun waktu tahun 1973-1998. 

 
Tabel 1.    Realisasi pembangunan perumahan periode tahun 1973-

1998.   
 

TAHUN PERUMNAS 
(Unit) 

REI 
(Unit) 

KOPERASI 
(Unit) 

1973 - 1978 50.672 2.682 - 

1978 - 1983 80.536 216.158 - 

1983 - 1988 70.795 217.643 - 

1988 – 1993 85.280 271.056 19.496 

1993 – 1998 291.200 336.158 52.695 
Sumber : Biro  Pusat  Statistik,  (1998) 

 
Kebutuhan  perumahan sangat tinggi terutama di kota besar seperti 

di wilayah JABOTABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi ) 

menyebabkan pihak pengembang berlomba-lomba untuk membangun 

perumahan secara besar-besaran hingga mencapai puncaknya pada 

kurun waktu 1980-1990.  Tetapi akibat krisis moneter di pertengahan 

tahun 1990-an pengembang banyak yang ambruk dan hanya sebagian 

kecil yang masih bertahan. Kondisi ini menyebabkan persaingan  yang 
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cukup  ketat  dalam pemasaran  produk perumahan. Hal ini ditunjukkan 

oleh persaingan promosi yang cukup gencar dilakukan oleh para 

pengembang melalui penggunaan berbagai  media  promosi baik secara 

ekstensif  maupun  intensif. Tabel 2 menunjukkan perkembangan 

permintaan rumah selama kurun waktu 1999 – 2000 berdasarkan 

pertumbuhan  pasangan suami istri (rumah tangga) baru.  

        
       Tabel 2.    Permintaan   Rumah   Baru   Di   Wilayah   JABOTABEK  

  Berdasarkan Pertambahan Pasangan Suami Istri Untuk  
  Periode 1991-2000. 

 
TAHUN PERTAMBAHAN    PASUTRI

(Rumah    Tangga) 
KEBUTUHAN 

RUMAH    BARU 
(Unit) 

1991 139.000 134.000 
1992 144.000 139.000 
1993 151.000 146.000 
1994 159.000 153.000 
1995 168.000 161.000 
1996 164.000 158.000 
1997 171.000 165.000 
1998 180.000 173.000 
1999 188.000 181.000 
2000 197.000 189.000 
Total 1.841.000 1.599.000 

 Sumber  :   Indonesia  Real Estate Overview, 2000. 

 
Masalah yang dihadapi oleh Kota Wisata Cibubur adalah  tidak 

adanya informasi tentang perilaku konsumen dalam memutuskan 

pembelian terhadap rumah untuk segmen menengah ke atas dengan 

tingkat penghasilan keluarga antara Rp. 7,5 sampai Rp. 40 juta perbulan.  

Kendala ini akan menyebabkan pihak pengembang Kota Wisata Cibubur  

sulit untuk menetapkan strategi promosi yang tepat.  Di lain pihak usaha di 

bidang perumahan sangat padat modal sehingga strategi promosi lebih 
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ditujukan kepada pesan persuasif yang dapat mendorong minat 

konsumen untuk melakukan pembelian.   

Dinamika perilaku konsumen yang berubah – ubah menjadi suatu 

hal yang sangat penting untuk dipahami oleh pengembang perumahan 

Kota Wisata Cibubur. Oleh sebab itu analisis terhadap perilaku konsumen 

dalam bentuk proses pengambilan keputusan pembelian terhadap produk 

perumahan di Kota Wisata Cibubur menjadi sangat penting. Di lain pihak 

perusahaan menghadapi kendala belum adanya  informasi tentang  

perilaku konsumen tersebut. 

Persaingan di antara pengembang kawasan perumahan selama ini 

cenderung  menggunakan media konvensional seperti media cetak, 

elektronik atau pameran. Pengembangan strategi promosi untuk kawasan 

perumahan cenderung terhambat (stagnan) karena keterbatasan para 

pengembang dalam mengumpulkan informasi tentang perilaku konsumen 

dalam target pasarnya.  

Masalah dinamika perilaku konsumen yang selalu berubah – ubah 

dari waktu ke waktu menyebabkan bauran promosi yang telah ditetapkan 

sebelumnya harus ditinjau secara berkala. Pengembangan strategi 

promosi akan berpengaruh pada aspek pembiayaan yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan.  

Masalah lain yang mempengaruhi keberhasilan Kota Wisata 

Cibubur  dalam  pengembangan bauran promosi produk perumahan yang 

dibuatnya dipengaruhi oleh elemen – elemen bauran promosi yang 

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan produknya. Pada 
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kenyataannya, konsumen yang menjadi sasaran dari promosi perusahaan 

mempunyai keterbatasan dalam mengingat, menangkap dan mengartikan 

isi pesan yang disampaikan. Masalah ini dapat menjadi penyebab tidak 

tepatnya isi pesan iklan yang hendak disampaikan.  Tujuan awal dari 

promosi yang dilakukan adalah timbulnya sikap positif  dalam benak 

konsumen akan menjadi sebaliknya bila isi pesan iklan dipersepsi secara 

salah oleh konsumennya.  

 
1.2 Identifikasi   Masalah 

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 karena keterbatasan para pengembang 
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dalam mengumpulkan informasi tentang perilaku konsumen dalam target 

pasarnya. Dilain pihak pengembangan bauran promosi akan berpengaruh 

pada aspek pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

  Penggunaan elemen–elemen bauran promosi tertentu untuk 

mengkomunikasikan produk perumahan dihadapkan pada masalah 

adanya keterbatasan konsumen dalam mengingat, menangkap dan 

mengartikan isi pesan yang disampaikan. Hal ini akan menyebabkan tidak 

tepatnya isi pesan iklan yang hendak disampaikan. Timbulnya sikap positif 

dalam benak konsumen akan menjadi sebaliknya bila isi pesan iklan 

dipersepsi secara salah oleh konsumennya.  

 
1.3 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana bauran promosi yang telah dilakukan oleh Kota Wisata 

Cibubur saat ini ? 

2. Bagaimana proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih 

rumah di lokasi pemukiman  Kota Wisata Cibubur ? 

3. Sumber informasi apa yang digunakan konsumen untuk mengetahui 

perumahan  Kota  Wisata  Cibubur ? 

4. Bagaimana bauran promosi (promotion mix) yang tepat untuk 

mengkomunikasikan keunggulan produk perumahan di Kota Wisata 

Cibubur  ? 
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1.4 Tujuan   Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

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. 

4. Merumuskan bauran promosi (promotion mix) yang tepat untuk 

mengkomunikasikan keunggulan produk perumahan di Kota Wisata 

Cibubur. 
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UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI 
PERPUSTAKAAN MB IPB 
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