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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, kebutuhan akan rumah menjadi perhatian yang cukup 

serius bagi pemerintah, adanya tuntutan masyarakat untuk dapat memiliki 

rumah yang sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat merupakan suatu 

fenomena yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Upaya 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan adanya perumahan yang 

layak bagi masyarakat, secara tegas telah tercantum dalam GBHN tahun 

1992 bahwa pembangunan perlu untuk semakin ditingkatkan khususnya 

perumahan dan pemukiman yang terjangkau oleh masyarakat.  

Pengadaan perumahan di Indonesia ditangani oleh sebuah 

organisasi yang bernama REI, dimana dalam pelaksanaan di lapangan 

organisasi tersebut berfungsi sebagai koordinator para pengembang atau 

developer sebagai penyedia perumahan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara langsung. Industri realestate di Indonesia terbagi ke 

dalam dua segmen pasar yaitu pembangunan rumah-rumah sederhana 

(baik dimiliki maupun sewa sebagai bagian dari program kesejahteraan 

sosial) dan pembangunan properti lainnya (baik untuk bangunan prasarana 

ekonomi dan kehidupan maupun investasi, meliputi bangunan- bangunan 

perkantoran, komersial, industri, fasilitas-fasilitas khusus sampai 

perumahan mewah) (Sulistijo dalam Santoso, 2000).  
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Lebih lanjut, dijelaskan oleh Sulistijo bahwa siklus bisnis realestate 

selalu terjadi, baik berjangka pendek maupun panjang tidak saja akibat 

pengaruh ekonomi serta politik, tetapi ke depan akan menghadapi 

permasalahan baru akibat perkembangan teknologi, informasi, dan 

persaingan-persaingan regional dan global.  Masyarakat selaku konsumen 

pembeli perumahan tidak dengan begitu saja membeli rumah tanpa 

mempunyai pertimbangan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

mereka dalam minat beli seperti produk, harga, lokasi, promosi (Kotler & 

Amstrong, 2002).  

Minat adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Adanya minat 

dapat menimbulkan keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan 

perusahaan. Minat beli dapat di artikan sebagai kemungkinan konsumen 

untuk berminat membeli suatu produk atau jasa (Doods dkk dalam Fidelis, 

2006:251). Jadi pada dasarnya jika seseorang berkeinginan untuk membeli 

biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dorongan dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Saat ini dalam membeli rumah masyarakat tidak hanya melihat 

faktor harga saja namun mereka mulai mempertimbangkan faktor-faktor 

lain seperti faktor lokasi, faktor bangunan, dan faktor lingkungan 

(Agustinus, 2010). Alasan masyarakat mempertimbangkan faktor harga 

karena hal tersebut berkaitan dengan pendapatan mereka. Bagi mereka 

yang memiliki pendapatan besar mungkin harga tidak akan menjadi 

masalah, tapi mereka lebih mempertimbangkan faktor lokasi dan kualitas 
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produk dalam hal ini faktor bangunan. Untuk faktor lingkungan 

merupakan faktor tambahan yang tidak bisa diabaikan karena faktor ini 

merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah perumahan tersebut 

layak untuk dihuni seperti keamanannya, kebersihannya, kelengkapannya 

fasilitas umum dan sebagainya. 

Fenomena semakin kritis dan selektif oleh konsumen yang 

merupakan tantangan bagi pengembang produk perumahan ditambah 

dengan ketatnya persaingan. Dalam bisnis ini semakin memacu 

pengembang untuk menerapkan konsep pemasaran yang tepat dan terbaik. 

Kondisi ketatnya persaingan tersebut membuat konsumen memiliki 

banyak alternative pilihan. Apabila dalam kondisi itu pengembang tidak 

peka terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen, maka dapat dipastikan 

bahwa pengembang akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring 

konsumen. 

Perumahan Green Hills Residence Malang adalah sebuah kawasan 

pemukiman eksklusif dengan konsep pembangunan lingkungan yang 

menyatu dengan alam dan dilengkapi berbagai fasilitas yang eksklusif. 

Green Hills Residence, terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Lahan Green Hills Residence yang berkontur dan berada di tepi 

sungai yang masih jernih ini mempunyai pemandangan pegunungan yang 

sangat indah serta terdapat taman asri berbunga yang tersebar dalam 

beberapa cluster. Taman bunga ini berfungsi untuk menciptakan keindahan 

lingkungan dan berperan sebagai taman lingkungan yang aktif bagi 
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penghuni dapat memanfaatkannya untuk bermain, berkomunikasi dan 

berolahraga. 

Rumah di Grenn Hills Residence bergaya arsitektur kehijauan yang 

akan membentuk suatu urban scape yang harmonis sehingga memiliki 

desain yang khas dan akan menjadi ciri perumahan yang akan memberikan 

kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Sedangkan Harga adalah 

sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai 

yang ditukar konsumen atas manfaat – manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk tersebut (Kotler dan Amstrong,2001).  

Perusahaan semakin kreatif dalam proses pembuatan promosi 

terhadap produk maka akan mempengaruhi konsumen untuk mencoba dan 

membeli produk tersebut (Aryatama,2014). Pada hakikatnya promosi 

merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk, dan meningkatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan bersangkutan (Tjiptono, 

2002:219).  

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian supaya Green Hills 

Residence mengetahui dari elemen bauran pemasaran (produk,harga,lokasi 

dan promosi) mana yang berpengaruh secara parsial dan simultan, serta 

variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap minat beli 
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konsumen untuk mempersiapkan strategi ke depan yang tepat dalam 

menghadapi persaingan.  Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, 

Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap Minat Beli Konsumen” (Studi Pada Konsumen 

Perumahan Green Hills Residence Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah bauran pemasaran secara parsial dan simultan berpengaruh 

terhadap minat beli di perumahan Green Hills Residence? 

2. Variabel manakah dari bauran pemasaran yang memiiliki pengaruh 

dominan pada minat beli di perumahan Green Hills Residence? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran secara parsial dan 

simultan terhadap minat beli di perumahan Green Hills Residence. 

2. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan dari bauran 

pemasaran pada minat beli di perumahan Green Hills Residence. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bauran pemasaran dan 

minat beli serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pihak perusahaan dalam melakukan strategi bauran pemasaran 

sehingga dapat meraih keunggulan bersaing dan diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi kepada konsumen dalam proses 

pembelian rumah. 
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