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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pasuruan merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di 

Pasuruan mengalami kenaikan sekitar 1 % (Badan Pusat Statistik, 2016). Seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka kebutuhan rumah 

secara tidak langsung juga akan mengalami peningkatan, karena rumah merupakan 

bagian dari kebutuhan utama manusia. 

Konsumen membeli suatu produk tertentu merupakan faktor yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk merancang produk, harga, lokasi, dan promosi yang 

efektif serta aspek – aspek lain dari program strategi pemasaran perusahaan. Hal 

itu dikarenakan persaingan antar perusahaan yang menjual produk sejenis semakin 

kompetitif. Perusahaan harus meningkatkan kepekaan terhadap perubahan seperti 

kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

mengambil keputusan membeli (Ali, 2017).  

Perusahaan perlu melakukan strategi untuk dapat mempengaruhi konsumen 

melakukan suatu pembelian. Untuk menentukan strategi yang tepat perlu 

melakukan analisa yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan suatu 

pembelian (Wijayanti dan Handayani, 2015). Faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen diantaranya harga, lokasi, fasilitas, promosi, dan kualitas 

produk.
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Rumah mempunyai fungsi tidak hanya sebagai tempat untuk berlindung 

terhadap gangguan alam atau cuaca, namun juga sebagai pendidikan keluarga, 

peningkatan kualitas generasi dimasa yang akan datang. Rumah tidak cukup hanya 

untuk berteduh tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemiliknya, 

seperti lingkungan yang aman, lokasi strategis, bangunan yang kokoh dan bagus. 

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas 

ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak huni.  

Banyaknya usaha properti yang bermunculan saat ini, baik dalam 

penyediaan rumah yang mewah ataupun rumah yang sederhana telah menimbulkan 

persaingan harga bagi usaha sejenis yang telah ada sebelumnya, dengan adanya 

kondisi yang seperti ini  maka perusahaan yang menjalankan usaha ini didorong 

untuk memperkuat strateginya dengan memfokuskan konsumen untuk dapat 

dengan mudah mengakses pasar untuk menghasilkan keuntungan dan terjaminnya 

pertumbuhan usaha berkelanjutan. 

Dalam menjalankan usahanya perusahaan dituntut untuk selalu mengamati 

perubahan dari perilaku konsumen, hal ini sangat penting dilakukan perusahaan 

agar dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen tersebut. Perilaku 

konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian terhadap produk dan jasa. Tanpa disadari setiap orang mengambil 

keputusan disetiap harinya. Setiap orang selalu mempertimbangkan kebutuhan dan 

keinginannya dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dikarenakan dengan 
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pertimbangan tersebut akan dijadikan sebagai pemecahan masalah untuk 

memenuhi kebutuhan produk atau jasa yang sesuai. 

Faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen adalah 

harga. Menurut Cannon et al (2009) Harga adalah sesuatu yang harus diberikan 

kepada konsumen untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran 

pemasaran perusahaan. Persaingan yang sangat ketat pada saat ini, perusahaan 

harus lebih memperhatikan harga, karena dengan besar ataupun kecilnya jumlah 

harga yang ditawarkan sangat mempengaruhi perusahaan dalam bersaing dan 

menjadi pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Fasilitas juga merupakan salah satu faktor yang akan menunjang konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Menurut Lupiyoadi (2012) Fasilitas 

merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan 

sekitarnya dalam menunjukan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi 

fasilitas fisik. Fasilitas akan memudahkan konsumen untuk melakukan segala 

aktivitas. Semakin baik fasilitas yang ditawarkan maka berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

Faktor yang juga berpengaruh dalam keputusan pembelian oleh konsumen 

adalah faktor lokasi. Tjiptono (2008) menyatakan bahwa mendirikan perusahaan 

dalam pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan karena pemilihan lokasi 

merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha menarik konsumen. Sebelum 
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konsumen melakukan pembelian, mereka sangat mempertimbangkan lokasi tempat 

kawasan perumahan dibangun. 

Promosi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi bagi 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Tjiptono (2008) Promosi 

merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dan dikenal sebagai unsur dari bauran 

pemasaran. Promosi sangat diperlukan oleh perusahaan karena disatu pihak 

meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan sedangkan, dipihak lain 

sangat menentukan suksesnya perusahaan menghadapi persaingan di pasar. 

Semakin tinggi daya tarik promosi suatu produk maka konsumen akan semakin 

tinggi untuk melakukan keputusan pembelian. 

Persoalan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari keadaan ekonomi 

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan banyaknya tuntutan kebutuhan 

yang harus dipenuhi maka pembelian rumah secara tunai sulit dilakukan, terutama 

bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Peran pemerintah 

memberikan solusi bekerjasama dengan perbankan bekerjasama menyediakan 

rumah bersubsidi untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah yang 

diinginkan. 

PT. Turen Indah Properti merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengembangan kawasan perumahan yang terletak di Malang. Perusahaan ini 

memiliki kawasan perumahan yang tersebar di berbagai lokasi seperti di Malang 

kota, Kabupaten Malang dan Pasuruan. PT. Turen Indah Properti menyediakan 

perumahan dengan berbagai tipe dan kategori diantaranya rumah subsidi, rumah 
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non subsidi dan rumah menengah. Perumahan Griya Kedawung Lestari merupakan 

kategori rumah subsidi atau sejahtera tapak yang dibangun sejak tahun 2016 di 

Pasuruan. 

Seiring dengan banyaknya perusahaan properti, membuat usaha properti 

yang dijalankan oleh PT.Turen Indah Properti menjadi terancam. Banyaknya 

pesaing yang bermunculan yang menawarkan usaha sejenis dengan properti yang 

ditawarkan memiliki berbagai macam keunggulan. Kondisi tersebut menyebabkan 

penurunan penjualan di Perumahan Griya Kedawung Lestari. Data penurunan 

penjualan pertahun PT. Turen Indah Properti dapat dilihat pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 : Penjualan Rumah Sejahtera Tapak Tipe 30/72 di Perumahan 

Griya Kedawung Lestari 

Bulan  2016 

Terjual (unit) 

2017 

Terjual (unit) 

Januari 3 1 

Februari 1 2 

Maret  3 0 

April  4 3 

Mei  2 6 

Juni 5 0 

Juli 3 4 

Agustus 0 3 

September 2 0 

Oktober 2 1 

November 3 0 

Desember  2 0 

Total 30 20 

Sumber : PT.Turen Indah Properti 2017 

Informasi yang disajikan pada Tabel 1.1 merupakan data penjualan 

PT.Turen Indah Properti pada tahun 2016-2017. Selama dua tahun tersebut jumlah 

penjualan rumah Sejahtera Tapak Tipe 30/72 di Perumahan Griya Kedawung 
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Lestari mengalami penurunan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 

33% dari penjualan rumah pada tahun 2016. Hal ini menujukkan bahwa PT. Turen 

Indah Properti mengalami permasalahan dalam jumlah pembeli produk rumah 

dikaitkan dengan keputusan pembelian PT. Turen Indah Properti oleh konsumen 

yang semakin menurun. 

Penurunan dari jumlah penjualan rumah pada PT. Turen Indah Properti 

menjadi masalah yang sangat besar pagi perusahaan, hal ini diindikasikan 

perrusahan masih belum mampu untuk menganalisa dan mengembangkan faktor-

faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap rumah yang disediakan oleh PT. Turen Indah Properti. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Harga, Lokasi, Fasilitas 

dan Promosi  Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Sejahtera Tapak” (Studi Pada 

Konsumen Perumahan Griya Kedawung Lestari di PT. Turen Indah Properti). 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi di PT.Turen Indah Properti adalah penurunan 

penjualan rumah sejahtera tapak tipe 30/72 di Perumahan Griya Kedawung Lestari 

pada tahun 2016 – 2017. Penurunan penjualan rumah disebabkan oleh rendahnya 

keputusan pembelian konsumen. Penyebab penurunan penjualan rumah karena 

banyaknya pengembang perumahan yang menawarkan berbagai macam 

keunggulan. Banyaknya pengembang perumahan tersebut menjadi ancaman bagi 

PT.Turen Indah Properti dalam hal keputusan pembelian. Penurunan penjuaan 
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rumah merupakan permasalahan yang merugikan perusahaan. Perusahaan perlu 

melakukan strategi untuk meningkatkan keputusan pembelian. Berdasarkan 

permasalahan tersebut peneliti mencoba merumusakan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari ? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari ?  

3. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari ? 

4. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar 

permasalahan yang akan diteliti tidak meluas, penelitian ini dibatasi dengan melihat 

pengaruh tentang harga, lokasi, fasilitas, dan promosi terhadap keputusan 

pembelian rumah sejahtera tapak Perumahan Griya Kedawung Lestari tipe 30/72  

pada PT. Turen Indah Properti. 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari 
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2. Untuk menguji pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera 

tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari 

3. Untuk menguji pengaruh fasilitas terhadap keputusan pembelian rumah 

sejahtera tapak di Perumahan Griya Kedawung Lestari 

Untuk menguji promosi terhadap keputusan pembelian rumah sejahtera tapak di 

Perumahan Griya Kedawung Lestari 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan studi ilmiah tentang 

pengaruh harga, lokasi, fasilitas dan promosi terhadap keputusan pembelian 

rumah. Selain itu sebagai informasi, bahan referensi dan bacaan yang dapat 

menambah pengetahuan bagi pembaca. 

2. Manfaat bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Turen Indah Properti 

mengenai pengaruh harga, lokasi, fasilitas dan promosi yang diidentifikasi 

mempengaruhi keputusan pembelian rumah. Sehingga penelitian ini dapat 

membantu mengevaluasi dan sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi 

pemasaran. 


