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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di awal kehidupan manusia yang masih sangat sederhana, rumah hanya

sebagai tempat berteduh dan berlindung dari cuaca dan gangguan alam.

Kemajuan zaman serta pertumbuhan populasi manusia membuat rumah tidak

lagi sebagai pemenuh kebutuhan sekunder, tersier serta sebagai symbol

eksistensi diri penghuninya, melainkan rumah telah mampu memberikan

ketenangan, kesenangan bahkan kenangan akan segala peristiwa hidupnya.

Menurut Surowiyono (2003:1), setelah manusia terpenuhi kebutuhan

jasmaniahnya yaitu: sandang, pangan, dan kesehatan, maka kebutuhan akan

rumah merupakan salah satu motivasi untuk mengembangkan kehidupan yang

lebih tinggi.

Dewasa ini, banyak produk yang ditawarkan dengan berbagai paket

ataupun fasilitas yang menggiurkan dari pengembang. Aneka desainpun tidak

kalah penting yang dapat menjadi nilai tambah penawaran pengembangan untuk

membedakan produk yang satu dengan yang lain. Mulai dari desain arsitektur

tropis yang tampil dengan elemen detailnya yang unik hingga arsitektur

minimalis yang tampil sederhana apa adanya namun tampak elegan, pembeli

seakan-akan menjadi terbius hanya membandingkan soal selera, desain, harga,

dan system pembayaran dalam proses pengambilan keputusan. Seringkali hal-

hal yang lebih esensial tidak lagi menjadi perhatian dan pertimbangan dalam
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pengambilan keputusan, dalam hal investasi di industri property sering

disampaikan bahwa ada 3 (tiga) faktor kunci sukses (key success faktor) dalam

pengambilan keputusan pembelian property yaitu : master plan proyek,

aksesibilitas (pencapaian) ke lokasi proyek, dan komitmen pengembang

(http:www.csainformasicentre.com).

Sebuah proyek yang memiliki master plan yang baik akan memiliki

fasilitas dasar yang lengkap, apabila dengan aksesbilitasnya yang baik tentu

juga akan semakin meningkatkan nilai tambah dengan cepat karena

kemudahannya dicapai dari berbagai arah dan dengan berbagai macam

transportasi. Demikian pula ditambah dengan komitmen yang baik dari

pengembang tentu akan terus meningkatkan nilai investasi, dengan

memperhatikan ketiga faktor kunci sukses tersebut niscaya setiap unit investasi

kita disamping dapat dipergunakan secara nyaman, dapat pula menjadi

instrument investasi yang menguntungkan. Lebih jauh lagi hunian dengan

master plan yang baik tentu juga akan sangat mudah untuk dikembangkan atau

dipercantik dengan konsep desain yang selaras.

Dengan adanya rumah walaupun kecil secara hakiki manusia telah

menguasai ruang yang benar-benar yang dapat diatur sesuka hatinya. Rumah

merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan. Sebelum membeli

rumah, ada beberapa hal yang harus dicermati, antara lain lokasi, transportasi,

fasilitas umum dan lingkungan, jarak antar bangunan, jalan serta luas bangunan,

kondisi udara, air, dfan tanah. Dengan meningkatnya permintaan konsumen
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akan rumah, sementara lahan untuk rumah menyempit, maka dengan status

sosial tinggi dan pendapatan yang tinggi sehingga konsumen akan cenderung

akan memiliki lokasi, fasilitas, material bangunan yang bagus.

Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secar

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan

jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan padea persiapan dan

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh

status social, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, pribadi, dan psikologis.

Apabila kita mengamati kebiasaan konsumen sebelum pembelian rumah

terlebih dahulu membandingkan antara rumah yang satu dengan yang lainnya

agar kebutuhan dan keinginannya terpuaskan.

Pembelian merupakan suatu proses kegiatan pembelian yang tampak

adalah dalam proses pembelian sutu produk, seorang konsumen akan melalui

suatu tahap pembelian. Adapun tahap-tahap proses keputusan membeli menurut

Kotler (1996:258) adalah sebagai berikut

a. Pengenalan masalah kebutuhan

b. Pencarian informasi

c. Penilaian dan pemilihan alternative

d. Keputusan membali

e. Perilaku setelah membeli

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang perilau

konsumen terhadap pembelian rumah, maka penulis mengambil judul:
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“HUBUNGAN KARAKTERISTIK KONSUMEN DENGAN ATRIBUT

RUMAH DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN RUMAH DI GRAHA

KENCANA REGENCY COLOMADU”

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.  Apakah ada hubungan antara karakteristik konsumen (pendidikan, pekerjaan,

penghasilan, dan usia) dengan atribut perumahan (fasilitas/infrastruktur,

harga, kualitas bangunan, dan jarak rumah terhadap pekerjaan) pada

keputusan pembelian rumah di Graha Kencana Regency Colomadu?

2. Diantara karakteristik konsumen tersebut, manakah yang mempunyai

hubungan paling erat antara karakteristik konsumen dengan atribut produk

dalam keputusan pembelian rumah di Graha Kencana Regency Colomadu?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam

penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hubungan antara karaketristik konsumen (pendidikan,

pekerjaan, penghasilan, dan usia) dengan atribut perumahan

(fasilitas/infrastruktur, harga, kualitas bangunan, dan jarak rumah terhadap

pekerjaan) pada keputusan pembelian rumah di Graha Kencana Regency

Colomadu.
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2. Untuk mengetahui hubungan paling erat antara karaketristik konsumen

dengan atribut produk dalam keputusan pembelian rumah di Graha Kencana

Regency Colomadu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat, yaitu:

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembang perumahan sebagai bahan

petimbangan untuk mengetahui segmen pasar yang menjadi target pasar

sasaran mereka dan memberikan kemudahan dal;am memasarkan produknya.

2. Sebagai referensi bagi peneliti yang lain yang melakukan penelitian dengan

permasalahan yang sama.

E. Sistematika Skripsi

BAB   I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memeuat pengerian mengenai definisi perilaku konsumen,

teori perilaku konsumen, model perilaku konsumen, variable perilaku

konsumen, keputusan membeli perilaku konsumen, pengertian rumah,

dan elemen rumah, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis.
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BAB  III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuaikan tentang kerangka pemikiran, definisi

operasional, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode

analisa dat yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengungkapkan hasil penelitian dan pembahasan

tentang analisa perilaku konsumen mengenai pembelian rumah di

Graha Kencana Regency Colomadu yang meliputi gambaran umum,

deskripsi hasil survey konsumen rumah, analisis chi-square serta

koefisien kontingensi.

BAB   V PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.


