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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang. 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup besar dengan 

pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Meskipun laju pertumbuhan masih di 

angka 1,49 persen (BPS,2017). Namun saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah 

mencapai 262 juta penduduk, itu artinya selalu terjadi pertambahan jumlah 

penduduk. Peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan 

kebutuhan akan air dan tanah sebagai sumber kehidupan. Baik untuk makan 

ataupun tempat tinggal sebagai kebutuhan primer tiap manusia. Kebutuhan tanah 

pada saat ini dapat dibagi menjadi dua garis besar yaitu tanah untuk bidang usaha 

dan tanah untuk perumahan(tempat tinggal), sehingga dengan pertambahan 

penduduk yang ada pasti terjadi persaingan pemanfaatan dan pengalihfungsian 

lahan. 

Perumahan mempunyai peran fungsional yang sangat penting dalam pola 

kehidupan masyarakat diantaranya sebagai pusat pendidikan keluarga, 

pengembangan diri dan wadah komunikasi antar generasi. Dalam kaitannya 

dengan kehidupan bernegara perumahan merupakan bagian dari pembangunan 

nasional dan menjadi hak setiap bangsa Indonesia untuk dapat memajukan 

kesejahteraan umum. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat 

dapat menikmati untuk dapat memiliki rumah, hal tersebut disebabkan semakin 

tahun harga tanah atau rumah semakin naik namun tingkat pendapatan per-kapita 

masih tergolong rendah, sehingga masih banyak orang yang tergolong kurang 

mampu. Dari sudut pandang masalah tersebut kemudian muncul beberapa 

alternatif pilihan seperti menyewa kamar kos atau mengontrak rumah dengan 

harga yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing keluarga. 

Pemerintah sebagai pemilik kebijakan pun memberikan gagasan solutif 

melalui Peraturan Pemerintah tentang Progam Kredit Kepemilikan Rumah yang 

dikeluarkan pada tahun 2003 yaitu “Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta 
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Rumah” dan “1000 Tower Rumah Susun Sederhana” yang mana progam tersebut 

ditujukan kepada masyarakat kalangan bawah dan berpenghasilan rendah yang 

membutuhkan rumah dengan harga yang dapat dijangkau dan diangsur sesuai 

kemampuan ekonominya. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor : 7/PERMEN/M/2008 tentang Pengadaan 

Perumahan dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan 

Melalui KPR Sarusun Bersubsidi. Subsidi yang dimaksud meliputi subsidi uang 

muka dan subsidi atas selisih bunga. Hal tersebut yang melatar belakangi 

pemberian kredit terhadap perumahan yang bekerjasama dengan bank-bank yang 

secara khusus memiliki fungsi kepada pemberian kredit perumahan bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah(MBR).   

Progam pembelian perumahan dengan KPR merupakan suatu jawaban 

ditengah masyarakat yang merasakan kesulitan membeli rumah dengan uang kas. 

Kehadiran KPR memberikan solusi dan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan 

menengah kebawah. Untuk saat ini, secara umum kita mengenal KPR ada dua 

jenis, yaitu KPR Konvesional dan KPR berbasis Syariah, dari kedua jenis KPR 

tersebut, KPR konvensional yang banyak di promosikan oleh para pengembang 

dan tersebar luas secara nasional. Keduanya memiliki sistem yang berbeda dan 

memiliki keuntungan serta kerugiannya masing-masing. Pada KPR konvensional 

masih mengenal sistem bunga, baik itu bunga flat atau bunga efektif, sedangkan 

pada KPR Syariah terdapat sistem akad yang memiliki beberapa jenis dan kriteria. 

Sehingga masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan dan tujuannya. 

Hadirnya KPR Syariah yang baru-baru ini mulai membawa angin segar, 

menarik perhatian konsumen tertentu yang mempunyai pertimbangan dalam 

membeli rumah dengan progam KPR. Salah satunya adalah keuntungan tanpa 

riba, dimana didalam ajaran umat islam dilarang dan diharamkan, sehingga 

progam KPR Syariah menjadi pilihan terbaik dalam membeli rumah dengan 

progam cicilan. Kemudian, apakah hanya kriteria tersebut yang dijadikan 

kesimpulan konsumen dalam memutuskan atribut dalam memilih progam KPR 

Syariah tersebut? Berdasarkan pertanyaan yang kemudian perlu untuk 

diidentifikasi sehingga dapat diketahui atribut apa saja yang mempengaruhi 
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konsumen dalam memutuskan untuk membeli rumah dengan Progam KPR 

Syariah dan Bagaimana Kepuasan Konsumen Dalam Membeli Rumah Dengan 

Progam KPR Syariah tersebut. 

 

B.  Rumusan Masalah. 

Perkembangan permintaan masyarakat pada progam kredit rumah selalu 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin membludak dan ketersediaan lahan yang semakin sempit sebagai lahan 

perumahan, terutama di area perkotaan. Ini terjadi dikarenakan ketersediaan 

lapangan pekerjaan yang cenderung terpusat di daerah kota, sehingga mendorong 

penigkatan arus urbanisasi. Akibatnya fenomena permintaan yang tidak 

terbendung pada kebutuhan perumahan. Berbagai progam KPR saat ini dapat 

mengurangi keresahan masyarakat yang takut tidak dapat memiliki rumah 

disebabkan tingkat penghasilan yang rendah sehingga tidak dapat menjangkau 

harga rumah dengan harga cash. Meskipun pada prakteknya banyak resiko yang 

dihadapi kedepan ketika melakukan transaksi progam KPR tersebut, namun sama 

sekali tak mengurangi nilai permintaannya. Resiko yang dihadapi beragam mulai 

dari kredit macet sampai rumah yang terancam disita oleh pihak bank, hal ini yang 

biasanya terjadi pada KPR yang bekerjasama dengan bank konvensional.  

 KPR syariah yang notabene menjadi pilihan konsumen untuk menghindari 

resiko yang terdapat pada KPR Konvensional harus dapat menjawab kepercayaan 

konsumen dengan stigma yang sudah terlanjur digambarkan dalam benak 

konsumen, yaitu menghindari resiko dari riba.  

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wisata yang menjadi pe 

masyarakat dari seluruh Indonesia sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan 

meneruskan study, tempat mencari penghasilan dan juga menaruh harapan untuk 

berinvestasi. Kemudian, hal tersebut berdampak pada meningkatnya bisnis 

property di Malang. Banyak sekali pengembang perumahan mulai dari yang biasa 

dan terjangkau hingga mewah dan fantastis harganya. Namun karena permintaan 

pasar sangat beragam maka model perumahan juga memiliki pangsa dan target 

pasar sendiri-sendiri. Pada kenyataannya prospek bisnis property di Kota Malang 
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semakin tahun semakin menggairahkan dan mendatangkan banyak peran 

pengusaha besar. Beberapa property yang sudah ber-invest di Kota Malang 

diantaranya adalah D’Luxor dari Bali, Marvell City Surabaya, The Araya, Villa 

Puncak Tidar, Citra Garden City, Citra Garden Villa Bukit Tidar 

(www.propertyandthecity.com , 2016) 

Diantara usaha property tersebut kemudian hadir konsep perumahan islami 

yang pertama dan terbesar di Kota Malang, yaitu De Prima Tunggulwulung. “De 

Prima Tunggulwulung” sebagai produk developer Primaland yang terletak di 

sekitar kawasan Soekarno Hatta Malang. Menurut data yang dihimpun dari 

pembetukannya (website resmi : www.primaland.id ) Mulai tahun 2016, 

Primaland membangun “De Prima Tunggulwulung” yang merupakan Hunian 

Islami Pertama di Kota Malang. Primaland sebagai developer hunian islami 

berkomitmen untuk mengembangkan hunian islami yang berkualitas dengan 

lingkungan yang kondusif, dan cara pembayaran yang syar’i. Karena sebagai 

pelopor KPR Syariah pertama di Kota Malang oleh karena itu penelitian yang 

dilakukan diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang muncul, diantarnya : 

1) Apa saja yang menjadi atribut preferensi konsumen dalam memilih 

produk KPR Syariah di “De Prima Tunggulwulung”? 

2) Bagaimana kepuasan konsumen terhadap atribut pilihan pada KPR 

Syariah di “De Prima Tunggulwulung” sebagai pilihannya? 

3) Bagaimana prioritas konsumen terhadap atribut pilihan yang terdapat 

di “De Prima Tunggulwulung”? 

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui atribut apa saja yang menjadi preferensi 

konsumen dalam memilih KPR Syariah di “De Prima 

Tunggulwulung”. 

b. Untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap atribut pilihan 

yang ada pada KPR Syariah di “De Prima Tunggulwulung”. 

c. Untuk mengetahui prioritas konsumen dalam memilih atribut pada 

KPR Syariah di “De Prima Tunggulwulung”. 

http://www.propertyandthecity.com/
http://www.primaland.id/
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2) Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan, menambah  

pengalaman pada bidang penelitian serta dapat 

mengimplementasikan kajian ilmu baik teori atau praktek pada 

dunia usaha dan yang berkaitan. 

b. Bagi developer, diharapakan dapat menjadi bahan penilaian dan 

evaluasi terhadap kinerja yang sudah dijalankan dan sebagai bahan 

perencanaan kedepan atau perbaikan terhadap sistem yang sudah 

dijalankan. 

 


