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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan bisnis sekarang ini, layanan merupakan hal yang paling 

penting bagi perusahaan untuk strategi diferensiasi ketika menjual produk 

yang sama. Kualitas produk berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi keinginan 

konsumen.  Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

pemasaran suatu produk atau jasa karena harga adalah satu dari empat 

marketing mix (bauran pemasaran). Menetapkan harga jual yang terlalu tinggi 

akan mengakibatkan penjualan menurun, tetapi sebaliknya jika harga yang 

ditetapkan terlalu rendah maka akan mengurangi keuntungan yang dapat 

diperoleh oleh perusahaan baik dalam bentuk barang maupun jasa. 

Lokasi yang strategis sangat menentukan kelangsungan dari suatu 

usaha. Lokasi merupakan tempat dimana perusahaan harus bermarkas 

melakukan operasi. Menurut Lupioadi (2001: 61-62) dalam Lempoy, dkk 

(2015) dengan lokasi yang strategis dan memiliki daya tempuh yang dekat 

membuat konsumen tertarik melakukan keputusan dalam menggunakan suatu 

produk berupa barang atau jasa. 

Fasilitas juga menjadi peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

menarik para konsumen. Fasilitas adalah sarana yang sifatnya mempermudah 

konsumen untuk melakukan suatu aktivitas. Konsumen akan 
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mempertimbangkan banyak faktor untuk memilih sebuah produk, fasilitas 

juga termasuk pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian. Pada 

tingkat harga yang hampir sama, semakin lengkap fasilitas yang disediakan 

perusahaan, maka akan semakin puas pelanggan dan ia akan terus memilih 

perusahaan tersebut sebagai pilihan prioritas berdasarkan persepsi yang ia 

peroleh terhadap fasilitas yang tersedia. 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilikan 

suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Setiap orang pasti pernah 

mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan keputusan pembelian. 

Apakah produk yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhannya atau 

keinginannya. Kemudian produk yang akan dibeli tersebut apakah sudah 

sesuai dengan kondisi dirinya, seperti biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan suatu produk yang di inginkan. Namun kadang orang tidak 

mempertimbangkan sesuatu hal sebelum melakukan pembelian. Hal ini karena 

orang hanya tertarik pada bentuk fisik (penampilan luar) dari produk tersebut. 

Pemasaran property biasanya dihadapkan pada masalah harga, promosi, 

kualitas produk, lokasi dan fasilitas yaitu bagaimana pemasaran yang 

ditetapkan dengan harga, promosi, kualitas produk, lokasi dan fasilitas dapat 

mencapai tujuan dengan baik seperti yang diharapkan, dan bagaimana strategi 

yang dapat dihandalkan agar konsumen tertarik dengan produk yang 

ditawarkan, maka pihak pengembang sebaiknya terus menggali potensi apa 

yang harus dilakukan agar konsumen tertarik melakukan keputusan.  
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Setiap pengembang atau developer tentunya menginginkan agar 

strateginya berjalan dengan baik dan dapat menarik minat konsumen atau daya 

beli konsumen terhadap perumahan yang ditawarkan. Hal ini masih besarnya 

kesempatan dan peluang yang menjanjikan dari pangsa pasar penjualan 

property. Banyaknya pengembang atau developer yang menawarkan dengan 

memberikan segala macam iming-iming yang mengiurkan agar konsumen 

tertarik. Selain itu bisnis property sangat menjanjikan hal ini dikarenakan daya 

beli konsumen terhadap property begitu besar pada saat ini. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik mengambil judul 

“PENGARUH HARGA, PROMOSI, KUALITAS PRODUK, LOKASI 

DAN FASILITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PERUMAHAMAN DI WILAYAH GENTAN KABUPATEN 

SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dalam merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Apakah promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo? 

3. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo? 
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4. Apakah lokasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo? 

5. Apakah fasilitas mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo? 

6. Apakah harga, promosi, kualitas produk, lokasi dan fasilitas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo  

2. Untuk menganalisis promosi mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo 

3. Untuk menganalisis kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap 

keputusan pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo 

4. Untuk menganalisis lokasi mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo 

5. Untuk menganalisis fasilitas mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo 

6. Untuk menganalisis harga, promosi, kualitas produk, lokasi dan fasilitas 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 

perumahan di wilayah Gentan Kabupaten Sukoharjo 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran yang jelas kepada pengembang perumahan agar 

senantiasa memperhatikan faktor-faktor tersebut agar keputusan pembelian 

konsumen tercapai sehingga sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pimpinan dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, mengembangkan ilmu, serta 

sarana latihan dan pengalaman penulis dalam menerapkan teori yang 

diperoleh pada waktu kuliah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami isi penulisan skripsi ini, sistematika 

yang disajikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu 

mengenai harga, promosi, kualitas produk, lokasi dan fasilitas serta 

keputusan pembelian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis  

BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 
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operasional variabel, instrumen penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini tentang deskripsi responden, analisis data, dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


