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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan jumlah populasi penduduk di suatu tempat

maka semakin meningkat juga kebutuhan tempat tinggal/ rumah. Karena tempat
tinggal/ rumah adalah kebutuhan pokok umat manusia, Rumah yang di idamkan tentu
adalah rumah yang berada dalam lingkungan yang nyaman, lengkap dengan desain
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yang modern, fasilitas-fasititas pendukung yang lengkap dan tentu saja harga yang
masuk akal.
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Dengan meningkatnya jumlah dari penduduk Indonesia maka meningkat juga
kebutuhan untuk tempat tinggal, hal tersebut adalah sebuah peluang baik bagi para
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pengembang properti. Kepuasan konsumen atas pembelian rumah yang ditawarkan
merupakan impian dari setiap pengembang (Harminingtayas, 2012). Berdasarkan dari
kebutuhan konsumen tersebut, maka saat ini banyak pengembang mempromosikan
produk nya dengan menawarkan segala kelebihan diantaranya harga, fasilitas yang
diberikan, dan juga ukuran dari rumah tersebut guna membuat konsumen tertarik dan
merasa puas saat membeli. Tentu saja perusahaan memiliki target yang harus harus di
capai yaitu adalah usaha untuk mencari keuntungan yang di dapat supaya semaksimal
mungkin. Tujuan lain adalah untuk menghadapi persaingan dan juga membuat usaha
menjadi efisien.
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PT. Berkat Surya Mahakarya adalah salah satu berusahaan properti yang
berada di Kalimantan tengah yang berfokus pada pembangunan perumahan
bersubsidi. dengan sangat pemperhatikan PERMEN PUPR no. 26/PRT/M/ 2016
tentang peraturan-peraturan menengenai syarat jual beli perumahan bersubidi dan
juga mengenai sasaran penerima kredit perumahan rakyat bersubsidi. Hunian ini
terletak di di pusat kota kabupaten lamandau kalimantan tengah yang beralamatkan di
jalan jalan bukut hibul timur. hunian ini berkonsep minimalis dan tetap
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mengutamakan keamanan dan ketertiban agar penghuni merasa nyaman.
Jumlah peningkatan penduduk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017
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yang diambil pada website badan pusat statistik kabupaten lamandau menunjukan laju
pertumbukan penduduk yang terus meningkat, hal itu mengindikasikan bahwa
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kebutuhan akan tempat tinggal di daerah tersebut juga semakin menigkat juga. Tetapi
pada prakteknya di perusahaan PT BSM properti yang memiliki status sebagai market
leader masih belum mencapai target yang seharusnya bisa di capai.
Dalam hubungannya dengan semakin banyaknya pesaing developer
perumahan bersubsidi di kalimantan tengah, PT BSM properti harus tangkas dalam
menghadapi keberadaan pesaing lain. oleh karena itu dibutuhkan suatu penelitian
untuk menganalisis faktor apa sajakah yang mempengaruhi penghuni perumahan PT
BSM merasa puas dalam membeli perumahan sehingga dapat mempengaruhi calon
konsumen lain yang akan membeli perumahan di PT BSM Properti.
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Tabel 1.1 Data Penduduk Kabupaten Lamandau

Tahun

Jumlah penduduk

2013

69.700

2014

71798

2015

73 975

2016

76 160

2017

79341

Sumber data: https://lamandaukab.bps.go.id
Dengan hasil tersebut PT BSM properti diharapkan akan mengetahui faktor
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yang kuat untuk mengembangkan perumahan yang diminati dan membuat konsumen
merasa puas saat membeli, dan dengan demikian perusahaan dapat memutuskan

K
U

prioritas pokok saat melakukan mengembangan perumahan di waktu yang akan
datang agar dapat membuat konsumen menjadi yakin untuk membeli unit perumahan
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di PT BSM Properti.

Berikut adalah data dari tingkat penduduk di Kalimantan tengah, yang
mempengaruhi

tingkat

penjualan

rumah

bersubsidi.

Banyaknya

penduduk

menentukan tingkat kebutuhan tempat tinggal sehingga PT BSM melihat peluang ini
untuk dijadikan sebagai bisnis dengan memberikan keuntungan bagi pihak
perusahaan maupun kosumen. Kepuasaan konsumen menjadi hal utama untuk dilihat
dari masalah yang dihadapi perusahaan dengan melihat persepsi, minat dan preferensi
konsumen terhadap rumah bersubsidi.
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik meneliti
dengan judul “Analisis Pengaruh Persepsi dan Preferensi Konsumen terhadap
Kepuasan Pembelian Perumahan Bersubsidi (study kasus PT BSM properti)”.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, ada beberapa rumusan masalah yaitu:

a. Apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap kepuasan pembelian
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perumahan bersubsidi.

b. Apakah preferensi konsumen berpenaruh terhadap kepuasan pembelian
perumahan bersubsidi.
1.3
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Tujuan Penelitian
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a. Mengetahui pengaruh persepsi konsumen terhadap Keputusan konsumen
membeli produk perumahan bersubsidi.

b. Mengetahui pengaruh preferensi terhadap keputusan konsumen membeli
perumahan bersubsidi.
1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada.
a. Peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari perkuliahan
dalam memahami strategi yang dilakukan oleh perusaaan pengembang PT BSM
Properti agar dapat membuat konsumen merasa puas. Manfaat lai adalah untuk
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memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Bisnis Program Studi Magister
Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana.
b. Pengembang, Diharapkan penelitian ini dapat membantu developer untuk
menentukan kombinasi dari atribut-atribut rumah yang sesuai dengan preferensi
dan referensi konsumen sehingga dapat
c. Konsumen, Diharapkan penelitian ini dapat membatu konsumen dalam memilih
hunian yang sesuai dengan yang di inginkan.

W
D

d. Peneliti lain, diharapkan penelitian ini untuk dapat berguna dalam penelitian
sebagai kajian dalam penelitian selanjutnya yang sejenis di masa mendatang.
1.5
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Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada kepuasan
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konsumen untuk pebelian produk perumahan di PT. Berkat Surya Mahakarya.
Kepuasan tersebut diukur dari pengaruh persepsi, dan preferensi konsumen. Variabel
yang diguakan dari persepsi konsumen adalah lokasi, produk, harga, promosi,
fasilitas, citra. Dan variabel yang digunakan dalam preferensi konsumen adalah
metode pembayaran, pengaruh lingkungan, dan faktor sosial.
1.6

Sistematika Penulisan
Karya ilmiah penelitian ini akan disusun menjadi beberapa bab

sistemata sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
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dengan

Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang
lingkup Penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab 2 Landasan Teori
Merupakan uraian kerangka pemikiran yang dibangun berdasarkan teori dan
konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Bab 3 Metodologi Penelitian
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Merupakan uraian pemikiran yang dibangun berdasarkan teori dan konsep
yang relevan Dengan permasalahan penelitian
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Bab 4 Analisis
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Pada bab 4 berisi mengenai temuan-temuan risit, hasil riset, dan juga analisis
yang berhubungan dengan riset yang telah dijalankan. Pembahasan tentunya dilandasi
dari teori dan juga konsep.
Bab 5 Kesimpulan

Pada bab 5 berisi kesimpulan yang dapat menjawab tujuan dari penelitian,
keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, dan juga saran untuk penelitian
selanjutnya.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan dari hasil pengujian terhadap obyek PT BSM Propererty

Kalimanta maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Mayoritas penguhuni perumahan di PT BSM Properti adalah berjenis kelamin
Laki-laki, berusia diantara umur 25-39 tahun, dengan pekerjaan yang dimiliki
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adalah pegawai negeri, dengan penghasilan yang di dapatkan adalah 2.000.000
sampai 3.000.000 setiap bulan, dari daerah asal Kalimantan dan sudah menikah
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2. Hasil uji secara statistik yang telah dilakukan menggunakan alat AMOS dengan
metode SEM (Structural Equation Modeling) mak didapatkan data sebagai
berikut :
a.
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Persepsi konsumen (Lokasi, Produk Harga, Promosi, Fasilitas, dan Citra)
berpengaruh positif dan siknifikan terhadap Kepuasan pembelian perumahan
bersubsidi di PT BSM properti Kalimantan tengah.

b.

Preferensi konsumen (Metode Pembayaran, Pengaruh lingkungan, dan
faktor sosial) berpengaruh positif dan siknifikan terhadap Kepuasan
pembelian perumahan bersubsidi di PT BSM properti Kalimantan tengah.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang manjadikan penelitian ini

kurang sempurna. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
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1. Penelitian ini hanya memfokuskan diri pada perumahan bersubsidi di kabuapen
Lamandau, Kalimantan Tengah saja. Sedangkan perumahan bersubisi oleh
pemerintah adalah tersebar di seluhuh Indonesia. Yang berarti penelitian ini
hanya menggambarkan kondisi konsumen di daerah kabupaten Lamandau,
provinsi Kalimantan Tengah saja.
2. Penelitian ini tidak menggunakan varibel moderasi.
3. Penelitian ini hanya terkait dengan pengaruh persepsi konsumen dan preferensi
konsumen terhadap kepuasan konsumen.
5.3
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Saran

Dengan melihat dari hasil penelitian ini , berikut ini adalah saran dari penulis
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yang dapat diberikan atau direkomendasikan :
1.

Bagi perusaaan PT BSM Properti
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Hal yang bisa dilakukan pada perusahaan adalah lebih memaksimalkan lagi
aspek-aspek baik dari preferensi konsumen maupun dari persepsi karena kedua
aspek dari variabel terebut sama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan
dari pelaggan.

2. Bagi peneliti selanjutnya
a.

Area/ ruang lingkup penelitian yang selanjutnya sebaiknya lebih luas dan
tidak hanya satu obyek penelitian saja.

b.

Jumlah dari responden penelitian sebaiknya ditingkatkan lagi agar hasil
yang diharapkan lebih akurat lagi.
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