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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 TINJAUAN TEORI  

3.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yaitu mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan untuk berkembang, dan mendapatkan laba. 

Pemasaran juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Untuk itu kegiatan pemasaran harus dapat memberikan 

kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut menginginkan usahanya tetap 

berjalan terus atau menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang 

baik terhadap perusahaan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler,2004:7). 

Definisi pemasaran menurut William J. Stanton yang dikutip 

oleh Swastha dan Handoko (2000: 4) : 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan, baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan 

suatu perusahaan. Terdapat falsafah dalam pemasaran yang disebut sebagai 

konsep pemasaran. Basu Swastha dan Hani Handoko (2000: 6) 

mendefinisikan konsep pemasaran sebagai berikut : “Konsep pemasaran 

adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan”. 
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3.1.2 TUJUAN PEMASARAN  

1. Menciptakan pembelian, memperoleh keuntungan atau  laba. 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan  

2. Menciptakan tenaga kerja tidak langsung, dalam memasarkan 

harga atau jasa secara tidak langsung pun akan tercipta tenaga 

kerja. 

3. Mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan 

produknya, antara lain dengan produk yang inovatif, kreatif 

dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga 

khusus bagi pelanggan. 

4. Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat 

agar kebutuhannya dapat terpenuhi.  

5. Mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk yang di jual akan cocok sesuai dengan 

keinginan pelanggan,sehingga produk tersebut dapat terjual 

dengan sendirinya. 

3.1.3 KONSEP PEMASARAN  

1. Konsep Produksi 

Suatu konsep dimana konsumen lebih menyukai produk yang 

dapat ditemukan dimana-mana dengan harga yang murah. Jadi 

orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian 

efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. 

Tugas manajemen disini adalah memperbanyak produksi 

barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil 

produksinya yang terjangkau dimana-mana. 

2. Konsep Produk 

Menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang 

menawarkan mutu, kualitas, performansi dan karakter terbaik. 
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Dimana tugas manajemen disini ialah membuat produk yang 

berkualitas tinggi dan penampilan yang terbaik & menarik. 

3. Konsep Penjualan 

Menyatakan bahwa konsumen  dengan dibiarkan begitu saja 

atau apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan 

promosi yang menarik para konsumen. 

4. Konsep Pemasaran Sosial 

Dalam konsep ini tugas sebuah organisasi yaitu menentukan 

kebutuhan, kepentingan, keinginan pasar dan tetap memberi 

kepuasan serta tetap melestarikan & meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau konsumen. 

3.1.4 FUNGSI PEMASARAN  

Menurut William J. Shultz, fungsi pemasaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan dalam bisnis yang terlibat dalam menggerakkan barang dan 

jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Dalam konsep fungsi 

pemasaran Sofjan Assauri (1987: 19) mengklasifikasikan fungsi-fungsi 

pemasaran atas tiga fungsi dasar yaitu; fungsi transaksi/transfer meliputi : 

pembelian dan penjualan; fungsi supply fisik (pengangkutan dan 

penggudangan atau penyimpanan); dan fungsi penunjang (penjagaan, 

standarisasi dan grading, financing, penanggungan resiko dan informasi 

pasar). 

Adapun fungsi-fungsi pemasaran yang disoroti dalam tulisan ini adalah : 

1.    Fungsi Pembelian (Buying) 

Ialah fungsi yang mengikuti aktivitas-aktivitas mencari dan 

mengumpulkan barang-barang yang di perlukan sebagai persediaan 

memenuhi kebutuhan konsumen. Fungsi ini pada dasarnya merupakan 

proses atau kegiatan mencari penjual dan merupakan tibal balik dari 

kegiatan penjualan (Selling). Untuk itu maka, sangat perlu dipahami 
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kegiatan apa saja yang dapat mengakibatkan orang melakukan 

pembelian. 

2.    Fungsi Penjualan (Selling) 

Mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencari calon 

pembeli produk yang ditawarkan dengan harapan dapat 

menguntungkan. Kegiatan penjualan merupakan lawan dari pembelian. 

Buying tidak akan terjadi tanpa selling demikian pun sebaliknya. 

3.    Fungsi Transportasi 

Adalah proses pendistribusian atau pemindahan barang dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. 

4. Fungsi Penggudangan/ penyimpanan 

Ialah fungsi penyimpanan produk yang dibeli sebagai persediaan agar 

terhindar dari resiko kerusakan maupun resiko lainnya. 

5. Fungsi Informasi Pasar 

Poin ini merupakan fungsi pemasaran yang luas dan penting, karena 

fungsi ini memberikan informasi tentang situasi perdagangan pada 

umumnya yang berhubungan dengan produk, harga yang inginkan 

konsumen dan situasi pasar secara menyeluruh. Menurut Sofjan 

Assauri (1987: 303) yang dimaksudkan dengan informasi adalah 

keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisa, 

pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikan mengenai 

kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan 

keputusan. 

6. Standarisasi merupakan fungsi yang bertujuan untuk menyederhanakan 

keputusan-keputusan pembelian dengan menciptakan golongan barang 

tertentu yang didasarkan pada kriteria seperti ukuran, berat, dan rasa 

serta jenis produk. 

7. Grading  

  Merupakan pergolongan barang kedalam berbagai tingkat kualitas.  
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3.1.5 STRATEGI PEMASARAN  

 Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan 

tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam 

hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi 

persaingan.  

Menurut Guiltinan dan Paul (1992), definisi strategi pemasaran 

adalah pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan akan dicapai 

dalam hal permintaan pada target pasar yang ditentukan. 

Adapun strategi-strategi pemasaran adalah sebagai berikut : 

1. Strategi Produk atau Jasa  

Untuk memilih strategi produk, perusahaan memerlukan 

informasi terbaru dan harus mengantisipasi kinerja produk atau 

jasa dalam unit bisnis dengan cara:  

a. Penilaian konsumen terhadap produk perusahaan, khususnya 

kekuatan dan kelemahan dibanding pesaing, yaitu penentuan 

posisi produk berdasarkan segmen pasar. 

b. Informasi yang objektif terhadap kinerja produk yang nyata 

dan terantisipasi berdasarkan kriteria yang relevan seperti 

penjualan, profit dan pangsa pasar.  

2. Strategi Distribusi 

Saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau 

perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau 

membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika 

akan dipindahkan dari produsen ke konsumen.  

3. Strategi Penetapan Harga  

Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci 

dalam berbagai perushaaan sebagai konsentrasi dari deregulasi, 

persaingan global yang kian sengit, rendahnya pertumbuhan di 

banyak pasar, dan peluang bagi perusahaan untuk memantapkan 

posisinya di pasar. Harga mempengaruhi kinerja keuangan dan 
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juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan 

posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk 

pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk -

produk yang kompleks.  

Strategi yang dapat diterapkan, antara lain : 

1. Menerapkan strategi penetapan harga yang sederhana yang 

dapat dilaksanakan dengan biaya murah 

2. Menggunakan kebijakan – kebijakan penetapan harga yang 

diberlakukan menurut biaya jasa yang diberikan kepada 

konsumen 

3. Mengurangi biaya operasi 

4. Meyakinkan pemerintah untuk lebih mengutamakan usaha 

- usaha dalam negeri 

Tujuan dari strategi penetapan harga yaitu :  

a. Mendapatkan posisi pasar  

Menggunakan cara penggunaan harga rendah untuk 

mendapatkan penjualan dan pangsa pasar. 

b. Mendapat kinerja keuangan  

Harga yang dipilih untuk membantu pencapaian tujuan 

keuangan seperti kontribusi laba dan arus kas.Harga yang 

terlalu tinggi kemungkinan tidak terima oleh para calon 

pembeli, sebaliknya apabila harga lebih rendah akan lebih 

mudah untuk diterima para pembeli.  

c. Penentuan posisi produk 

Harga dapat digunakan untuk meningkatkan citra produk, 

mempromosikan kegunaan produk, menciptakan kesadaran 

dan tujuan penentuan posisi lainnya.  

d. Merangsang permintaan  

Harga dapat mendorong penjual untuk mencoba menjual 

produk baru. 

e. Mempengaruhi pesaing 
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Harga dapat sangat mempengaruhi  calon pembeli dan 

pesaingnya.  

4. Strategi Promosi  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak 

lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Rangkuti,2001:13). 

Sedangkan menurut Kotler (2000:91), strategi adalah “Suatu 

rencana permainan untuk mencapai sasaran yang dinginkan dari 

suatu unit bisnis.  

Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba 

produk baru, mendorong pelanggan lebih banyak, menyerang 

aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying 

(pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan 

kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. 

Secara umum tujuan dari promosi penjualan : 

1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan 

konsumen akhir. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan 

3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal 

selling dan iklan. 

5. Strategi Kepuasan Konsumen  

Mengharuskan para pesaing berusaha keras dan memerlukan 

biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu 

perusahaan. Sebagian besar perusahaan menetapkan kepuasan 

konsumen sebagai prioritas puncak, meningkatkan komunikasi 

dan pengetahuan konsumen, memperkuat dukungan pelayanan 

dan hubungan yang erat serta menimplikasikan falsafah yang 

berorientasi pada konsumen yang tinggi. Manajemen pemasaran 

juga harus membagun budaya organisasi yang bisa memahami 

dan memenuhi kebutuhan konsumen.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen :  

1. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan 

mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum 

terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas 

dari produk tetapi sosial atau self esteem yang membuat 

pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu. 

4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama 

tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan. 

5. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut. 

3.2 TINJAUAN PRAKTIK  

3.2.1 Tujuan Pemasaran Kantor Perum Perumnas Regional V  

Kantor Perum Perumnas mempunyai tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan, yaitu memimpin, mengurus dan mengendalikan 

kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pemasaran, 

penjualan rumah dan kelayakan rumah yang akan dihuni oleh calon 

pembeli.  
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a. Meningkatkan kualitas produk rumah/hunian yang layak 

dengan mengecek ataupun memperbaiki rumah yang sudah 

siap huni tetapi masih dalam tahap proses kredit.  

b. Mempertahankan citra (image) suatu perusahaan dan 

meningkatkan presepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran 

produk. 

c. Perusahaan menjalin hubungan yang baik kepada konsumen 

ataupun kepada pegawai Perum Perumnas cabang lain.  

d. Memperkenalkan produk hunian yang layak yang ada di 

perusahaan. 

e. Meningkatkan pendapatan perusahaan/laba. 

f. Perusahaan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan  

g. Membujuk, dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

bauran pemasarannya untuk menarik konsumen agar mau 

membeli rumah di Kantor Perum Perumnas Regional.  

3.2.2 Konsep Pemasaran Kantor Perum Perumnas  

Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Kantor Perum Perumnas 

memiliki konsep yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Konsep yang 

digunakan Kantor Perum Perumnas adalah konsep berwawasan sosial. 

Dalam hal ini pemasar mempunyai tanggung jawab dan perusahaan 

memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu, kegiatan pemasar untuk 

menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan 

jasa, memperoleh laba, mempromosikan melalui proses pertukaran agar 

memuaskan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran untuk kepentingan 

masyarakat.   

Konsep Pemasaran berwawasan sosial ini muncul karena disebabkan 

oleh keinginan perushaan untuk memuaskan konsumen, agar konsumen 

tersebut loyal terhadap perusahaan dan meningkatkan laba, meningkatkan 

jumlah peminat rumah disisi lain perusahaan juga ingin mensejahterakan 

masyarakat dengan cara menyediakan pemukiman yang layak huni untuk 
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masyarakat golongan kebawah. Dengan meningkatnya jumlah rumah yang 

terjual maka semakin meningkat minat masyarakat akan rumah yang 

disediakan perusahaan.  

Dalam penerapan konsep pemasaran berwawasan sosial, Kantor 

Perum Perumnas Regional V melaksanakan berbagai kegiatan antara lain :  

1. Menjalin kerjasama dengan perusahaan/ instansi tertentu untuk 

memperluas jaringan pasar, sehingga mudah dalam memasarkan 

produk perumahan yang ada di perusahaan.  

2. Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar 

lingkungan kantor dan para pegawai di Perum Perumnas cabang 

lainnya.  

3. Menyediakan fasilitas keselamatan kerja. 

4. Mengadakan acara buka bersama untuk menjalin silahturahmi 

antar pegawai Perum Perumnas.  

5. Perum perumnas memberikan beasiswa untuk murid berprestasi. 

3.2.3 Fungsi Pemasaran yang ada dalam PT Perum Perumnas Regional V 

Semarang  

Kantor Perum Perumnas Regional V memiliki beberapa fungsi yang 

akan dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan pemasaran dalam 

negri untuk membangun pemukiman/perumahan yang layak. 

Adapun fungsi pemasaran dalam Perum Perumnas Regional V 

Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Perum Perumnas menawarkan bangunan rumah dengan berbagai 

tipe yang berkualitas untuk para calon pelanggan.  

2. Perum Perumnas memberi informasi kepada calon pelanggan 

mengenai kualitas harga bangunan dan tata cara pembayaran yang 

akan dilakukan oleh pihak perum perumnas kepada calon pembeli.  
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3. Kedua belah pihak harus sepakat dengan pengajuan harga dan 

mentaati tata cara pembayaran dan pelaksanaan penjualan yang 

sudah ditentukan oleh pihak Perum Perumnas.  

4. Melakukan persetujuan ataupun penandatanganan untuk 

melaksanakan penjualan melalui saluran pemasaran yang telah 

ditetapkan oleh Perum Perumnas.  

3.2.4 Strategi Pemasaran Kantor Perum Perumnas Regional V Semarang.  

Dalam hal ini, strategi perusahaan mutlak diperlukan untuk 

menunjang perusahaan. Strategi-strategi itu dengan cara :  

1. Dalam hal ini Kantor Perum Perumnas menuntut karyawannya 

harus memahami cara memasarkan perumahan kepada pangsa 

pasar yang dituju seperti, masyarakat menengah ke bawah maka 

harus dipahami psikologis orang menengah ke bawah dalam 

membeli rumah. 

2. Perum Perumnas memerlukan dorongan masyarakat dalam 

membeli rumah , dan juga cara fikir masyarakat membeli rumah 

dan yang paling penting adalah kemampuan masyarakat dalam 

menyediakan uang muka dan cicilan, karena pada umumnya 

masyarakat kalangan bawah membeli dengan cara dicicil, 

utamanya dengan memanfaatkan fasilitas kredit bank dalam 

bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

3. Dalam hal ini Perum Perumnas memberikan pelayanan yang 

prima dan menyediakan fasilitas guna kelancaran proses 

pembelian rumah. Kepuasan bagi masyarakat  terhadap rumah 

yang di beli, tentu saja masih dalam koridor yang masuk akal. 

4. Dalam hal ini Perum Perumnas dalam memasarkan 

perumahannya, perusahaan juga memerlukan biaya untuk 

menunjang program-program yang disusun. Budget disesuaikan 

http://asriman.com/tips-supaya-kpr-disetujui-bank/


30 

 

 

dengan pola marketing yang dijalankan dan target market yang 

dituju. 

5. Kantor Perum Perumnas menerapkan promosi dan marketing 

tools yang dituju bagi masyarakat kalangan menengah ke 

bawah marketing tools-nya  dibuat secara sederhana, seperti 

brosur didesaign dengan lembaran-lembaran kertas ukuran A4 

atau sejenisnya. Dalam brosur tercantum segala informasi yang 

berkaitan dengan produk yang sedang dipasarkan. Informasi yang 

harus ada diantaranya adalah perspektif rumah, denah, spesifikasi 

bangunan dan price list dan syarat-syarat pembelian, sedangkan 

jika pasar yang dituju adalah kalangan menengah ke atas design 

brosur musti lebih attraktif, lebih elegan dan mengesankan bagi 

yang melihatnya. Produk dan program promosinya,  misal disain 

brosur yang mirip buku yang dijilid sedemikian rupa, ukuran 

lebih besar, dengan kertas yang lebih bagus bahkan dilaminating.  

Berikut ini adalah tujuan strategi pemasaran barang dan jasa di 

Perum Perumnas : 

1. Peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. 

2. Mengukur hasil pemasaran berdasarkan standard prestasi 

yang berlaku. 

3. Memberikan dasar yang logis dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

4. Mampu meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi jika 

ada perubahan-perubahan dalam pemasaran. 

3.2.5 Pengawasan Internal pada Perum Perumnas Regional V Semarang  

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan 

oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit lembaga atau 

organisasinya. Pengawasan internal sendiri merupakan kegiatan yang penting 

di dalam sebuah proses kegiatan bisnis di Kantor Perum Perumnas Regional 

V, pengawasan ini dilakukan untuk menilai apakah setiap karyawannya sudah 
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melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya 

masing-masing atau tidak.  

Secara Umum, pihak yang paling bertanggung jawab adalah General 

Manager dan Deputy General Manager Kantor Perum Perumnas Regional V 

Semarang. Mereka harus memastikan apakah kegiatan bisnis tersebut 

berjalan sesuai schedule ataupun timeline kegiatan, sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan dan sesuai dengan runtutan proses yang semestinya.  

Pengawasan internal bertujuan untuk : 

a. Tujuan lebih mudah dapat dicapa 

b. Bercipta suasana keterbukaan dan kejujuran 

c. Menghilangkan rasa curiga dalam organisasi 

d. Menimbulkan rasa aman dan mendorong jiwa yg sehat 

e. Mendukung rasa saling memiliki 

f. Meningkatkan pikiran yg sehat 

g. Meningkatkan PD dan produktifitas 

h. Transparan 

 

 


