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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar 

(home needs) bagi manusia setelah pangan dan sandang. Setiap individu 

manusia akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar daripada 

kebutuhan sekundernya. Begitu pula dengan kebutuhan akan rumah, setiap 

orang akan berusaha memenuhi kebutuhan akan rumah dalam setiap 

tingkat kehidupan masyarakat dengan memperhatikan selera dan 

kemampuan yang ada.  

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No 4 tahun 1992 tentang perumahan 

dan pemukiman setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati 

dan atau menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Masyarakat saat ini 

memiliki beberapa pilihan dalam memiliki rumah. Pilihan tersebut adalah 

dengan cara membangun sendiri atau dengan cara sewa, membeli secara 

tunai atau angsuran, hibah atau dengan cara lain yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pada mulanya rumah ditujukan sebagai pemuas kebutuhan 

terhadap kebutuhan hidup manusia atas tempat tinggal yang nyaman, 

aman, dan tenang. Namun saat ini kepemilikan rumah tidak hanya 

ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok akan papan saja, melainkan 
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telah menjadi suatu alternatif investasi yang cukup menarik.  

Dewasa ini telah berkembang berbagai jenis rumah dari yang 

modern, seperti kondominium dan apartemen sampai jenis yang 

sederhana, seperti rumah susun sederhana dan rumah biasa. Pilihan 

masyarakat dalam memiliki rumah dengan cara membeli secara tunai atau 

angsuran, dapat dilakukan melalui pasar properti.  

Menurut Departemen Permukiman dan Tata Ruang (Kimtaru : 

2004) bahwa kebutuhan akan perumahan pada dasarnya dapat dibagi atas 

dua hal pokok, yaitu :  

1. Kebutuhan rumah berdasarkan tren (kecenderungan) pertumbuhan         

penduduk secara alamiah.  

2.  Kebutuhan dan penyediaan rumah berdasarkan atas banyaknya rumah    

layak huni.  

Dari dasar poin pertama diatas sesuai dengan kebutuhan rumah 

berdasarkan tren banyak pengembang properti perumahan yang 

menawarkan perumahan dengan berbagai macam type rumah dan desain 

dari pada rumah itu sendiri. Seiring dengan gaya hidup atau lifestyle dan 

pengetahuan masyarakat modern yang dinamis lebih cenderung 

membutuhkan rumah sesuai dengan kebutuhan mereka seperti bentuk 

bangunan, fasilitas dalam rumah, keamanan, di dalam satu kawasan. 
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Keputusan pembelian menjadi suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan, karena hal ini tentu akan menjadi suatu pertimbangan 

bagaimana suatu strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan 

berikutnya. Keberhasilan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen 

dalam keputusan pembelian sangat didukung melalui upaya membangun 

nama baik kepada konsumen dengan strategi pemasaran, serta melakukan 

inovasi-inovasi dan varian baru pada suatu produk yang akan ditawarkan 

kepada konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian yang rumit 

seringkali melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan pembelian 

melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan. 

Persaingan yang begitu ketat membuat perusahaan-perusaan harus 

mampu memainkan strategi pemasaran yang handal dan mampu menarik 

minat konsumen sehingga mampu memenangkan pasar. Produk yang 

memiliki penawaran yang baik kemungkinan akan menjadi pemenang.  

Kota Bangkalan-Madura merupakan salah satu pusat pertumbuhan 

ekonomi dengan laju pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Tercatat 

dari tahun 1990 sampai 2010 Penduduk Bangkalan terus bertambah. Pada 

tahun 1990, jumlah penduduk Bangkalan tercatat sebanyak 724.349 jiwa. 

Pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 805.048 jiwa. Dan kembali 

bertambah di tahun 2010 menjadi 907.255 jiwa. 

 Pertambahan penduduk yang terjadi baik secara alamiah maupun 

melalui proses urbanisasi menyebabkan pertumbuhan pada permintaan 
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rumah sebagai tempat tinggal menjadi ikut pesat dikawasan Bangkalan. 

Hal ini mendorong pertumbuhan pembangunan perumahan-perumahan di 

Kota Bangkalan baik rumah sederhana, rumah tipe menengah hingga 

perumahan mewah yang di bangun di pusat kota maupun di pinggiran kota 

dengan berbagai segmen pasar.  

Salah satu cara untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan yang bergerak di bidang properti dianjurkan fleksibel dalam 

beberapa hal, yaitu memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam 

mengembangkan produk. Fleksibilitas perusahaan dalam memodifikasi 

desain produk sesuai dengan keinginan konsumen atau bahkan 

menghasilkan produk baru sangat diperlukan. Syaratnya, perusahaan harus 

memiliki tim concurrent engineering (CE) yang tangguh yang dapat 

menentukan portofolio produk yang tepat dan mengembangkan desain 

produk dengan tepat pula. 

PT. Aneka Karya Group yang bergerak dibidang properti ini 

berdiri tahun 2006 dengan tipe RSSH (Rumah Sehat Sederhana) dan 

mengambil segmen menengah kebawah, pada awalnya perumahan ini 

menganut sistem stok rumah. Sedikitnya 5 unit dalam sekali produksi, 

dengan desain rumah yang sama antara satu sama lain. Tidak adanya 

tenaga ahli dalam segi desain produk, perumahan ini sengaja membeli 

desain produk berupa gambar. Yang kemudian menjadi pedoman mereka 

dalam membangun rumah. 
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Pemilihan Perumahan PT. Aneka Karya Group sebagai objek 

penelitian didasarkan karena perumahan tersebut mampu membaca situasi 

pasar yang berubah-ubah dengan banyaknya pesaing bermunculan yang 

mengancam produktifitas penjualan.  

Penawaran yang tetap dan sama setiap desain Rumah menimbulkan 

kebosanan bagi konsumen, dengan kejadian tersebut konsumen akan 

mencari lebih banyak alternatif rumah untuk mereka beli. Dengan 

Fenomena desain tersebut, PT. Aneka Karya Group bergegas mengambil 

langkah untuk menghadirkan tenaga ahli dalam hal desain Rumah, dan 

menerapkan sistem fleksibilitas desain untuk menarik minat beli 

konsumen. Fleksibilitas desain yang ditawarkan PT. Aneka Karya Group 

terhadap konsumen meliputi desain bangunan, luas bangunan, luas 

halaman, kualitas bahan bangunan dan sebagainya sesuai dengan 

permintaan konsumen. Meskipun tingkat nominalnya tidak selalu sama 

dengan desain yang sudah ditetapkan oleh pihak Perumahan sendiri. 

Selain itu fenomena yang tergambar adalah, setelah PT. Aneka 

Kaya Group menerapkan sistem fleksibilitas desain pada tahun 2012 

dalam menawarkan produk, tingkat penjualan Rumah menjadi meningkat 

dari sebelumnya dibandingkan pada tahun 2010-2011, dimana perumahan 

ini sudah unggul dalam banyak hal, seperti aspek-aspek lain yang mampu 

mempengaruhi minat beli konsumen. Rendahnya tingkat penjualan di 

tahun tersebut dikarenakan banyak pesaing baru yang menawarkan desain 

Rumah yang bervariatif, setiap perumahan baru pastinya akan memberikan 
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kesan segar khususnya dalam hal desain Rumah bagi konsumen. Dengan 

demikian konsumen mempunyai banyak pilihan alternatif sebelum mereka 

melakukan keputusan pembelian. Konsumen akan melakukan pembelian 

dengan beberapa pertimbangan terlebih dahulu, salah satunya adalah 

Rumah tersebut mampu mewujudkan apa yang konsumen butuhkan dan 

inginkan. Penerapan fleksibilitas desain yang ditawarkan oleh PT. Aneka 

Karya Group tehadap konsumen ternyata memberikan nilai positif bagi 

perusahaan yang ditunjukkan dari respon positif konsumen dan tingkat 

penjualan Rumah yang meningkat dari sebelumnya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka menimbulkan permasalahan berikut: 

Apakah Fleksibilitas Desain Rumah berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Rumah Pada PT. Aneka Karya Group Bangkalan-Madura? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah: 

Menganalisis dan mengetahui apakah Fleksibilitas Desain Rumah 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Rumah Pada PT. Aneka 

Karya Group Bangkalan-Madura. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan sebelum melakukan pemasaran produknya sekaligus 

untuk menambah informasi apa saja yang mempengaruhi minat beli 

konsumen. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa menambah informasi pembaca untuk referensi 

tambahan dalam melakukan penelitiannya, baik untuk penelitian yang 

akan datang maupun yang sedang berlangsung. 

1.5. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, guna menghindari pembahasan yang tidak 

berkaitan dengan penelitian maka di berikan batasan masalah supaya tidak 

keluar jalur dengan apa yang ditiliti guna mempermudah peneliti, yaitu di 

cantumkan teori mengenai pemasaran jasa, bauran pemasaran jasa, bentuk 

fisik, produk jasa, desain produk, fleksibilitas, perilaku konsumen dan 

keputusan pembelian. 

 

 

 


