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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bertambahnya penduduk Indonesia meningkatkan kebutuhan 

perumahan yang besar pula. Luasnya lahan yang tersedia di Indonesia 

membuat pembukaan perumahan baru semakin banyak dan sangat bervariasi. 

Perumahan dari tipe 58 hingga tipe paling kecil yaitu tipe 36. Kebutuhan akan 

perumahan ini disesuaikan dengan penghasilan penduduk Indonesia dari 

ekonomi lemah hingga ekonomi atas. Berbagai fasilitas dan kemudahan dan 

bentuk yang bervariasi dan beraneka ragam membuat konsumen binggung 

untuk memilih perumahan yang mereka inginkan dan dambakan serta sesuai 

dengan pendapatan konsumen. 

Guna menghemat biaya dan harga yang dapat terjangkau oleh 

konsumen banyak para pelaku bisnis properti melakukan modifikasi, inovasi 

dan kreativitas untuk memikat daya beli konsumen dengan gaya minimalis, 

renaisance dan sebagainya. Menyesuaikan kebutuhan perumahan yang sesuai 

dengan minat, keinginan, budaya, selera dan daya beli masyarakat bukanlah 

sebuah hal yang mudah, diperlukan sebuah riset pemasaran yang tepat dan 

akurat agar supaya perumahan yang dibangun banyak diminati oleh 

masyarakat. Riset pemasaran memerlukan waktu yang lama dan juga 

menghabiskan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu sedikit sekali 
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perusahaan yang melakukan riset pemasaran sebelum membangun perumahan. 

Bisnis properti di Indonesia sangat menggiurkan, terbukti pada zaman sekarang 

pembangunan properti sangat pesat, seperti pembangunan gedung apartemen, 

ruko-ruko, gedung perkantoran, mall-mall, perumahan dan lain-lain. Maraknya 

pembangunan properti-properti tersebut menjadi peluang bagi kita untuk 

menikmati manisnya bisnis properti. Selain untungnya yang lumayan besar dan 

juga kenaikkan harga melebihi kenaikan inflasi atau pun bunga yang 

ditawarkan oleh bank bahkan bisa melebihi harga emas. Melihat keuntungan 

yang sangat menggiurkan tersebut, maka banyak pengusaha yang ingin 

menginvestasikan uangnya pada usaha properti. Semakin banyak pengusaha 

properti maka daya saing semakin tinggi. Bisnis properti menarik perhatian 

Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar dan konsumennya, sedangkan 

konsumen belum memberi pilihan karena mereka dalam sesuatu yang hampa. 

Pembelian mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor 

kebudayaan, kepribadian, sosial, dan psikologis Hal ini memudahkan 

konsumen untuk menentukan pilihan produk-produk apa saja yang ditawarkan 

oleh Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar. 

  Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor penentu  dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Kebudayaan juga merupakan salah satu 

bagian yang di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan 

pemilihan produk pada Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar. Faktor 

sosial seperti referensi, merupakan kelompok yang mempunyai pengaruh 
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langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku orang 

tersebut. Ada beberapa kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan (membership groups), 

Inilah kelompok di mana orang tersebut tergolong dan berinteraksi (Kotler, 

1993: 234). Faktor kepribadian yang berbeda akan mempengaruhi perilaku 

konsumen, memberikan tipe kepribadian yang dapat di klasifikasi dan korelasi 

yang kuat terdapat antara jenis kepribadian  tertentu pilihan produk. banyak 

pemasar menggunakan konsep yang dekat dengan kepribadian yaitu konsep 

diri orang. Faktor psikologis ada empat macam diantaranya motivasi, 

pembelajaran , kepercayaan dan sikap (Philip Kotler, 2002:196). Teori 

motivasi; Freud beranggapan bahwa kekuatan psikologis yang  membentuk 

perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang tidak 

dapat memahami motivasi dirinya secara menyeluruh. Sebuah teknik yang 

disebut penjenjangan (laddering) dapat digunakan untuk menelusuri motivasi 

seseorang mulai dari motivasi yang bersifat alat sampai ke motivasi yang lebih 

bersifat tujuan (Kotler,2002:196). 

Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

suatu hal. Keyakianan mungkin berdasarkan pengetahuan, pendapat, atau 

kepercayaan (faith). Kesemuanya itu mungkin atau tidak mungkin 

mengandung faktor emosional. Tentu saja perusahaan manufaktur sangat 

tertarik pada keyakinan yang ada di dalam pikiran tentang produk dan jasa 

mereka. Keyakinan itu membentuk citra produk dan merek, dan orang akan 
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bertindak berdasarkan citra tersebut. Jika beberapa keyakinan tempat salah dan 

menghambat pembelian, perusahaan manufaktur akan meluncurkan kampanye 

untuk mengkoreksi keyakinan-keyakinan tersebut (Kotler, 2002: 199). Dari 

faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi pemilihan produk Win 

Properti Bolon Colomadu Karanganyar. 

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian perumahan pada Win Properti Bolon 

Colomadu Karanganyar. Oleh karena itu judul yang penulis pilih adalah: 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi pemilihan Produk pada Win Properti Bolon 

Colomadu Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh faktor budaya terhadap keputusan memilih 

produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor sosial terhadap keputusan memilih 

produk  Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar? 

3. Apakah terdapat pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan memilih 

produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar? 

4. Apakah terdapat pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan memilih 

produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh faktor budaya terhadap 

keputusan memilih produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh faktor sosial terhadap 

keputusan memilih produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganya. 

3. Untuk mengetahui Apakah tedapat pengaruh faktor pribadi terhadap 

keputusan memilih produk Win Properti Bolon Colomadu Karanganya. 

4. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh faktor psikologis terhadap 

keputusan memilih produk  Win Properti Bolon Colomadu Karanganya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi konsumen, penelitian ini berguna untuk memudahkan dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penerapan dari ilmu manajemen 

khususnya di bidang pemasaran. 

3. Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan ataupun acuan untuk penelitian berikutnya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi digunakan 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi 

Operasional, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Sistematika 

Skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri atas : Manajemen Pemasaran, Pengertian 

Persepsi, Bentuk Persepsi, Persepsi Konsumen dan Penelitian 

Terdahulu. 

BAB III   METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri atas : Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, 

Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Metode 

Analisa Data. 

BAB IV  ANALISA DATA 

Bab ini menyajikan deskripsi tentang objek penelitian yang 

meliputi sejarah berdirinya Win Properti Bolon Colomadu 

Karanganyar, Susunan Organisasi, dan Deskripsi Tugas. 

Pada bab ini dapat disajikan mengenai hasil penelitian dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan produk asuransi 

pada Win Properti Bolon Colomadu Karanganyar. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini menyajikan tentang : Kesimpulan penelitian, saran-

saran, dan keterbatasan penelitian.   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


