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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bauran pemasaran dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada produk perumahan PT Anugerah Fazria Abadi Kabupaten Barito Kuala. Komponen
bauran pemasaran terdiri dari product, price, promotion dan place. Volume penjualan merupakan jumlah total yang dihasilkan dari kegiatan
penjualan barang. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Kata kunci: bauran pemasaran, volume penjualan
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the marketer's mix strategy
as an effort to increase sales volumes in PT Fazria Anugerah Abadi’s
housing products in Barito Kuala District. Components of the marketing
mix consist of product, price, promotion and place. Sales volume is the
total amount generated from the sale of goods. Data were analyzed using descriptive analysis.
Keywords: marketing mix, sales volume
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PENDAHULUAN
Fungsi-fungsi pokok dalam suatu perusahaan adalah fungsi produksi,
fungsi keuangan, fungsi personalia
dan fungsi pemasaran. Ketiga fungsi
pertama memang penting, namun
tanpa melaksanakan fungsi pemasaran, ketiga fungsi tersebut tidak akan
dapat merealisasikan tujuan perusahaan.
Apapun yang diproduksi, berapa
besar dana yang tersedia dan banyaknya personalia yang ada tanpa dapat
memasarkan hasil produksi, maka
akan menjadi sia-sia belaka.
Pemasaran sesungguhnya merupakan fungsi utama dalam suatu
perusahaan, karena tanpa pemasaran
barang yang diproduksi tidak akan
ada gunanya. Sumber daya manusia
yang tersedia harus disesuaikan dengan kemampuannya agar dapat
memproduksi barang serta mampu
memasarkan barang yang diproduksinya.
Dana perusahaan (keuangan)
digunakan untuk memungkinkan terlaksananya operasi perusahaan, dimana dari hasil operasi tersebut harus
didistribusikan melalui pemasaran.
Semua fungsi-fungsi dalam perusahaan pada akhirnya untuk maximizing profit. Hal ini hanya dapat dicapai
bila konsumen bersedia membeli dan
menggunakan hasil produksi yang
dipasarkan oleh perusahaan tersebut.
Dalam usaha maximizing profit,
maka pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi sasaran antara yang harus mendapat perhatian dalam melakukan kegiatan fungsi produksi, keuangan, personalia dan pemasaran.
Pemasaran dikatakan berhasil
apabila dapat memaksimalkan volume
penjualan yang menguntungkan dalam jangka panjang, sehingga konsumen tersebut terpenuhi kebutuhannya
dalam rangka melakukan ekspansi
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usaha pemasaran yang telah dilakukan.
PT Anugrah Fazria Abadi merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dibidang produk perumahan,
dimana berlokasi diwilayah Kabupaten
Barito Kuala. Perumahan ini didirikan
pada tahun 2013 dengan target penjualan 60 unit pertahunnya.
Namun, realita yang terjadi justru sebaliknya, banyaknya pengembang produk perumahan lain yang juga berada diwilayah ini menjadi kompetitor yang harus diwaspadai, karena
jika dibandingkan dengan pesaing
yang lain, mereka lebih unggul dari
segi volume penjualan.
Hal ini dikarenakan mereka berani menurunkan harga, mulai dari DP
(Down Payment), harga jual dan lainlain. Tanpa mempertimbangkan dari
segi kualitas produk yang dihasilkan.
Sedangkan kecenderungan konsumen
membeli unit perumahan hanya kepada harga yang murah (terjangkau)
tanpa melihat dari segi kualitas, sehingga produk perumahan tersebut
tidak bertahan lama untuk jangka waktu panjang.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,
maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi bauran pemasaran
dalam upaya meningkatkan volume
penjualan pada produk perumahan PT
Anugerah Fazria Abadi Kabupaten
Barito Kuala.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Pemasaran
Konsep
pemasaran
menurut
Swasta dan Irawan (2005:10) adalah
sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan
konsumen merupakan syarat ekonomi
dan sosial bagi kelangsungan hidup
perusahaan.

KINDAI Volume 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2014

Marketing adalah suatu sistem
kegiatan bisnis secara total yang dirancang sedemikian rupa untuk merencanakan jenis barang yang dijual,
menetapkan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang dan jasajasa yang dapat memuaskan konsumen potensial (Manullang, 2013:192).
Pemasaran adalah suatu sistem
keseluruhan dari kegiatan-kegiatan
bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang
dan jasa yang memuaskan kebutuhan
baik kepada pembeli yang ada mapun
pembeli potensial (Stanton, 1986:7).
Pengertian 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 (Gunarto, 2013).
Implementasi dari strategi pemasaran dapat diidentifikasi empat bidang, yaitu kemampuan mengenal
dan mendiagnosa suatu masalah,
kemampuan menaksir ditahap mana
perusahaan mendapat masalah, kemampuan melaksanakan rencana, kemapuan mengevaluasi hasil pelaksanaan (Kotler dan Susanto, 2010:417).
Strategi pemasaran adalah himpunan asas yang secara tepat, konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan guna mencapai sasaran
yang dituju (target market) dalam
jangka panjang dan tujuan perusahaan jangka panjang (objectives) dalam
situasi persaingan tertentu (Tjiptono,
2009:15).
Pengertian
Bauran
Pemasaran
(Marketing Mix)
Beragam definisi atau pengertian bauran pemasaran atau marketing
mix disampaikan pakar marketing na-
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mun secara umum dapat disampaikan
adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan yang digunakan oleh suatu badan
usaha untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran (Ruang
marketing, 2012).
Bauran pemasaran (marketing
mix) adalah seperangkap alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran (Kotler dan Susanto, 2010:82).
Menurut Cannon (2008:8) pemasaran (marketing) adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran
perusahaan, dilakukan dengan mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau
klien serta mengarahkan aliran barang
dan jasa yang memenuhi kebutuhan
pelanggan atau klien dari produsen.
Komponen
Bauran
Pemasaran
(Marketing Mix)
Komponen bauran pemasaran
dikelompokkan,
(Ruangmarketing,
2012) sebagai berikut:
1. Product (produk) adalah segala
sesuatu yang ditawarkan kepada
masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli atau dikonsumsi.
Produk dapat terdiri dari product
variety, quality, design, feature,
brand name, packaging, sizes,
services, warranties, dan returns.
2. Price (harga) adalah sejumlah
uang yang konsumen bayar untuk
membeli produk atau mengganti
hak milik produk. Harga meliputi
last price, discount, allowance,
payment period, credit terms, dan
retail price.
3. Place (tempat) adalah berbagai
kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan/dijual
terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi
channels, coverage, assortments,
locations, inventory, dan transport.
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4. Promotion (promosi) adalah
berbagai kegiatan perusahaan
untuk mengkomunikasikan dan
memperkenalkan produk pada
pasar sasaran. Variabel promosi
meliputi antara lain sales promotion, advertising, sales force, public relation, dan direct marketing.

Volume penjualan merupakan
jumlah total yang dihasilkan dari
kegiatan penjualan barang. Semakin
besar jumlah penjualan yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar
kemungkinan laba yang dihasilkan
perusahaan (Rangkuti, 2009:58).

Pengertian Produk
Elemen pertama dari bauran pemasaran adalah produk. Pemasaran
termasuk dalam produk (Manullang,
2013:202) adalah barang dan jasa
yang memuaskan kebutuhan konsumen.
Pengertian produk menurut Abdullah (2012:47) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke
pasar untuk mendapatkan perhatian,
dibeli, dipergunakan, atau dikomsumsi
dan dapat memuaskan keinginan atau
kebutuhan.
Produk adalah output atau hasil
produksi berupa barang atau jasa
(Manullang, 2013:4). Produk dapat
berwujud dan tidak berwujud. Berwujud yaitu berbagai jenis barang
yang dihasilkan oleh perusahaan, sedang tidak berwujud dihasilkan oleh
institusi lain, seperti rumah sakit dan
lain-lain yang menghasilkan misalnya,
nasihat, saran atau jasa.

METODE PENELITIAN

Pengertian Volume Penjualan
Penjulan
menurut
Rangkuti
(2009:57) merupakan tujuan utama
dilakukan kegiatan perusahaan. Perusahaan dalam menghasilkan barang/
jasa mempunyai tujuan akhir, yaitu
untuk menjual barang/jasa tersebut
kepada masyarakat.
Volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume satu
unit suatu produk. Volume penjualan
merupakan sesuatu yang dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton atau
liter (Rangkuti, 2009: 57).

Jenis data
1. Data Kuntitatif
Data kuantitatif yaitu data yang
berupa angka. Sesuai dengan
bentuknya data kuantitatif dapat
diolah atau dianalisis dengan
menggunakan teknik perhitungan
statistik.
2. Data Kualitatif
Data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat (pernyataan) atau
judgment sehingga tidak berupa
angka, tetapi berupa kata-kata
atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya, wawancara,
analisis dokumen, diskusi atau
observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip.
Sumber Data
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri Oleh peneliti
langsung dari sumber pertama
atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.
Teknik Pengumpulan Data
1. Interview
Interview yaitu proses memperoleh keterangan/ data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

KINDAI Volume 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2014

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat
yang dinamakan panduan wawancara.
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu memperoleh
data melalui perusahaan seperti,
profil perusahaan, data penjualan
dan lain-lain.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Siregar (2013:2) analisis
deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaiamana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data agar
mudah dipahami.

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Data Penjualan
Evaluasi kerja untuk wilayah
Kabupaten Barito Kuala periode 2013,
sebagai berikut:
Tabel 1. Penjualan Tahun 2013 (Komplek Anugrah Fazria Abadi/ Kabupaten Barito Kuala)
No

Bulan Penjualan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Total

Unit yang
Terjual
2
2
1
2
3
2
2
3
3
0
0
0
20

Sumber: PT. Anugrah Fazria Abadi
Kabupaten Barito Kuala
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Keterangan Proyek:
Komplek Anugrah Fazria Abadi (Barito
Kuala): 20 unit (penjualan 33% dari
rencana pembangunan).
Strategi Bauran Pemasaran PT
Anugrah Fuja Perdana Abadi Banjarmasin Selama Ini
1. Produk (Product)
Dalam kondisi persaingan,
sangat berbahaya bagi suatu perusahaan bila hanya mengandalkan produk yang ada, tanpa
usaha tertentu untuk pengembangannya.
Setiap perusahaan didalam
mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan share pasarnya, perlu mengadakan usaha
penyempurnaan dan perubahan
produk yang dihasilkan ke arah
yang lebih baik, sehingga dapat
memberikan daya guna dan daya
pemuas serta daya tarik yang
lebih besar.
Strategi produk dalam hal ini
adalah menetapkan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi
pasar yang dituju, sehingga dapat
memuaskan para konsumennya
dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang, melalui peningkatan penjualan dan peningkatan share pasar. Produk dimaksudkan barang atau jasa yang
dihasilkan untuk digunakan oleh
konsumen guna memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasannya. Produk adalah segala
sesuatu yang dapat ditawarkan
kepada pasar untuk mendapatkan
perhatian, dimiliki, digunakan atau
dikonsumsi, yang meliputi barang
secara fisik, jasa, keperibadian,
tempat, organisasi dan gagasan
atau buah pikiran.
Produk ini tergantung fungsi
produk tersebut dan faktor lain
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yang diharapkan oleh konsumen
tersebut, yang sering dinyatakan
sebagai produk plus (pelayanan).
Faktor-faktor yang terkandung dalam suatu produk adalah
mutu/kualitas, penampilan (features), pilihan yang ada (options),
gaya (styles), merk (brand
names), pengemasan (packaging), ukuran (sizes), jenis (product
line), macam (product items), jaminan (warranties) dan pelayanan(services).
Di dalam strategi marketing
mix, strategi produk merupakan
unsur yang paling penting, karena
dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya.
Pemilihan jenis produk yang
akan dihasilkan dan dipasarkan
akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya.
Tujuan utama strategi produk
adalah untuk dapat mencapai
sasaran pasar yang dituju dengan
meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan.
Strategi produk sebenarnya
merupakan strategi pemasaran,
sehingga gagasan atau ide untuk
melaksanakannya harus datang
dari bagian atau bidang pemasaran.
Berikut ini sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan satu unit produk perumahan pada PT Anugrah Fazria
Abadi Kabupaten Barito Kuala:
Pondasi
Lantai
Dinding
Cat
Plapon
Atap
Kusen
Daun
Pintu &
Jendela

:
:
:
:
:
:
:
:

Galam Cerucuk
Keramik : 30 x 30 cm
Bata Plesteran dan Aci
Standar
Gypsum Profil
Asoka
Ulin
Panil lanan/ Meranti
Pabrikasi

Listrik
Sanitair
Fasilitas
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:
:
:

450 Watt
Bak Mandi, Closet
Lebar Jalan Utama 8
Meter, Jalan Blok 6 Meter

2. Harga (Price)
Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan, karena penetapan harga
bukanlah kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha.
Peranan penetapan harga
akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan persaingan
yang semakin tajam dan perkembangan permintaan yang terbatas.
Harga merupakan faktor yang
menentukan di samping faktorfaktor lain dalam penguasaan pasar untuk meningkatkan volume
penjualan sesuai dengan yang direncanakan.
Penetapan harga pada PT
Anugrah Fazria Abadi Kabupaten
Barito Kuala untuk rumah type 36
+/ 96 dengan luas tanah 8 M x
12M dengan harga jual Rp.
95.000.000/ unit dan type 36/ 96
dengan luas tanah 8 M x 12 M
dengan harga jual Rp 80.000.000
Berdasarkan target penjualan tahun 2013 yang diharapkan terjual
60 unit, pada realitanya hanya terjual sebanyak 20 unit atau sebesar 33% dari total penjualan. Hal
ini tentunya tidak sesuai dengan
yang diharapkan, jika dilihat dari
DP (Down Payment) lebih mahal
dibanding DP yang ditetapkan
oleh pengembang lain yaitu sebesar Rp 2.000.000/unit sedangkan
pengembang lain hanya Rp
1.000.000/unit
3. Promosi (Promotion)
Suatu produk betapapun bermanfaat akan tetapi jika tidak di-
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kenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan diketahui
manfaatnya dan mungkin tidak
dibeli oleh konsumen.
Perusahaan harus berusaha
mempengaruhi para konsumen
untuk menciptakan permintaan
atas produksi itu, kemudian dipelihara dan dikembangkan.
Usaha tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan promosi
yang merupakan salah satu dari
acuan/bauran pemasaran. Kegiatan promosi yang dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran
secara keseluruhan, serta direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik, diharapkan dapat berperan secara berarti
dalam meningkatkan penjualan
dan share pasar.
Selain itu kegiatan promosi ini
juga diharapkan akan dapat mempertahankan ketenaran merek
(brand) selam ini dan bahkan ditingkatkan, bila menggunakan
program promosi yang tepat.
Kombinasi dari peralatan promosi
terdiri dari advertensi, personal
selling, sales promotion dan publisitas.
Promosi yang telah dilakukan
PT Anugrah Fazria Abadi Kabupaten Barito Kuala berupa spanduk, umbul-umbul, brosur dan fee
marketing yaitu memberikan bonus kepada perantara tersebut
apabila dapat menjual setiap unit
rumah sebesar R. 500.000.
4. Saluran Distribusi (Distribution
Channel)
Usaha untuk mencapai tujuan
dan sasaran perusahaan dibidang
pemasaran, setiap perusahaan
melakukan kegiatan penyaluran.
Penyaluran merupakan kegiatan
penyampaian produk sampai ke
tangan si pemakai atau kon-
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sumen pada waktu yang tepat.
Kebijakan penyaluran merupakan
salah satu kebijakan pemasaran
terpadu yang mencakup penentuan saluran pemasaran (marketing
channels) dan distribusi fisik
(physical distribution).
Kedua faktor ini mempunyai
hubungan yang sangat erat dalam
keberhasilan penyaluran dan sekaligus keberhasilan pemasaran
produk perusahaan. Efektivitas
penggunaan saluran distribusi diperlukan untuk menjamin tersedianya produk disetiap mata rantai saluran tersebut.
Selain melalui perantara Fee
Marketing, maupun dari mulut ke
mulut, serta menggunakan jasa
pihak lain seperti bank dan beberapa lembaga pemerintah khususnya di Kabupaten Barito Kuala.

PENUTUP
Kesimpulan
Berikut ini sarana dan prasarana
yang dibutuhkan dalam pembangunan
satu unit produk perumahan pada PT
Anugrah Fazria Abadi Kabupaten Barito Kuala
1. Dari segi produk, dimana pondasi
bangunan menggunakan galam
cerucuk, lantai keramik 30x30cm,
dinding menggunakan Bata Plesteran dan aci, cat standar, plapon
menggunakan gypsum profil, atap
dari asoka, kusen menggunakan
ulin, daun pintu dan jendela dari
panil lanan/meranti pabrikasi, listrik dengan daya 450 watt, sanitair terdiri dari bak mandi, closet,
fasilitas lebar jalan utama 8 meter, jalan blok 6 meter.
2. Dari segi harga untuk rumah tipe
36+/96 dengan luas tanah 8x12m
dengan
harga
jual
Rp
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95.000.000/unit

dan tipe 36/96
dengan luas tanah 8x12m, dengan harga jual Rp 80.000.000.
Berdasarkan target penjualan tahun 2013 yang diharapkan terjual
60 unit, pada realitanya hanya terjual sebanyak 20 unit atau sebesar 33% dari total penjualan.
3. Dari segi promosi berupa spanduk, umbul-umbul, brosur dan fee
marketing yaitu memberikan bonus kepada perantara tersebut
apabila dapat menjual setiap unit
rumah sebesar Rp 500.000.
4. Dari segi saluran distribusi melalui
perantara fee marketing, maupun
dari mulut ke mulut, serta menggunakan jasa pihak lain seperti
bank dan beberapa lembaga pemerintah khususnya di Kabupaten
Barito Kuala.
Saran
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga
produk perumahan pada PT Anugrah
Fazria Abadi Kabupaten Barito Kuala,
terlebih dahulu menentukan tujuan penetapan harga produk perumahan, bagaimana mengestimasi berapa jumlah
permintaan terhadap produk perumahan tersebut disamping itu mengestimasi berapa harga pokok produksinya, jika terjadi penurunan harga produk perumahan dari kompetitor lain,
maka perusahaan harus mengevaluasi kembali penetapan perubahan harga selanjutnya, serta produsen harus
cermat dalam menentukan harga yang
tepat. Faktor promosi penjualan (sales
promotion) dapat dipandang sebagai
jembatan antara periklanan dan penjualan, karena pada dasarnya hal itu
merupakan bagian dari aktivitas pemasaran. Promosi yang dapat dilakukan PT Anugrah Fazria Abadi Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan
dengan pameran perdagangan dan
eksibisi maupun dengan memberikan
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diskon dan penawaran produk perumahan. Faktor saluran distribusi
yang dilakukan untuk sampai kepada
konsumen, yaitu perusahaan harus
memperhatikan beberapa faktor, diantaranya sifat produk, nilai produk sekarang dan prosepeknya dimasa yang
akan datang, kerumitan terhadap produk perumahan tersebut, sesuaikan
dengan kondisi keuangan perusahaan, bagaimana perusahaan menghadapi tingkah laku konsumen serta
tersedianya saluran distrubusi yang
tepat.
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