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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan suatu lahan perkotaan semakin hari semakin padat oleh 

penduduk, yaitu penduduk yang berpindah ke kota dengan tujuan bekerja/mencari 

ilmu di suatu kota sudah tidak bisa lagi dikendalikan jumlahnya. Hal ini menjadi 

salah satu faktor dimana terjadi pertambahan penduduk di suatu kota. Dengan 

banyaknya penduduk, maka terjadilah suatu aktivitas yang bermacam-macam di 

dalamnya dan mengakibatkan penumpukkan aktivitas yang ada di dalam kota. 

Banyaknya aktivitas yang terjadi, akan membutuhkan lahan untuk menampung 

aktivitas yang dilakukan, namun dikarenakan sudah semakin banyaknya aktivitas 

yang ada, maka terjadi kepadatan dan lahan perkotaanpun semakin sulit untuk 

menampung kegiatan yang ada di dalam kota, khususnya masalah perumahan yang 

semakin padat.(Fauzani, 2016 : 34) 

. Pertambahan penduduk merupakan penyebab semakin meningkatnya 

permintaan akan rumah tinggal. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia disamping sandang dan pangan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 

hunian. Dari tahun ke tahun permintaan akan rumah mengalami peningkatan 

terutama di daerah perkotaan, yang mana hal ini disebabkan oleh tingginya 

pertumbuhan penduduk dan arus migrasi. (Puslitbang Permukiman, 2018 :56) 
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Ketersediaan lahan yang terbatas, kepadatan penduduk dan berbagai 

aktivitas perkotaan, merupakan hal yang cukup sulit bagi kota untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan. Tabel 1.1 menjelaskan perbandingan jumlah kebutuhan 

rumah dengan rumah disediakan oleh pemerintah ataupun pihak pengembang 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Backlog Perumahan Wilayah Bandung dan Sekitarnya Tahun 2018 

No Kabupaten / Kota 

Jumlah Rumah Tangga/ 

Jumlah Kebutuhan 

Rumah 

(dalam ribuan) 

Jumlah Rumah 

Yang Tersedia 

(dalam ribuan) 

Backlog 

Perumahan 

(dalam 

ribuan) 

1 Kota Bandung 598.408 452.816 145.592 

2 Kota Cimahi 133.285 102.37 30.915 

3 Kabupaten Bandung 492.414 372.609 119.805 

4 
Kabupaten Bandung 

Barat 
200.217 151.504 48.713 

5 Kabupaten Sumedang 26.994 20.426 6.568 

JUMLAH 351.593 

Sumber : Hasil Analisis WJPMDM 2018 (diolah) 

Tabel 1.1 memperlihatkan kekurangan rumah (backlog) yang terjadi pada 

tahun 2018. Kebutuhan perumahan dihitung dengan mempertimbangkan asumsi – 

asumsi dasar antara lain : jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, jumlah rata – 

rata anggota keluarga dan jumlah rumah yang tersedia (WJPMDM,2018). 

Perbandingan jumlah kebutuhan rumah yang lebih besar dengan rumah yang 

tersedia menyebabkan kekurangan rumah. Kekurangan rumah akan terus berlanjut 

seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan bertambahnya angka rumah tangga 

setiap tahun.. 

Peningkatan permintaan perumahan dan semakin meningkatnya harga 

rumah yang tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat, mengakibatkan 
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masyarakat membangun rumahnya sendiri-sendiri yang akan berdampak pada 

permukiman kumuh.   

PT Graha Bina Sarana adalah perusahaan developer properti yang 

berlokasi di Bandung, merupakan perusahaan yang bertahan sampai saat ini, 

bahkan aktivitas produksinya masih berjalan. kunci keberhasilan perusahaan 

tersebut adalah menerapkan strategi yang tepat pada perusahaannya. 

Perumahan yang sedang di kembangkan oleh PT Graha Bina Sarana yaitu 

perumahan yang terletak di daerah Rancaekek Bandung. Perumahan ini 

bernama Mutiara Venue. lokasinya terletak persis di belakang RTC Mall 

Rancaekek. Untuk letak di perumahan ini merupakan perumahan yang strategis. 

Terletak di perbatasan Kotamadya dan Kabupaten Bandung. Selain di 

persimpangan jalur Utara dan Selatan (Utara arah Cirebon dan Selatan arah 

Tasikmalaya). Untuk akses ke dalam kota letak perumahan ini dekat dengan tol 

Cileunyi sekitar 2 kilometer. Adapun type rumah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1.2 

Type Rumah Mutiara Venue 

NO  

NAMA 

TYPE LUAS 

 BANGUNAN TANAH 

1 Perumahan Mutiara Venue 40/72 40 72 

2 Perumahan Mutiara Venue 48/84 48 84 

Sumber : Mutiara Venue 2018 

  

Beberapa tipe rumah yang ada pada perumahan Mutiara Venue 

diantaranya yaitu rumah tipe 40/72 dan rumah tipe 48/84. Terdapat banyak 

perumahan di daerah Dangdeur Rancaekek dengan berbagai jenis type 

perumahan. Fasilitas umum di daerah perumahan ini terdapat berbagai fasilitas 



4 
 

 

seperti pusat perbelanjaan RTC Mall dan pasar modern Dangdeur. Fasilitas 

pendidikan terdapat SD, SMP, SMU dan Universitas Negeri seperti Unpad 

Jatinangor). Perumahan ini dekat dengan lokasi kolam renang dan sarana umum 

lainnya. Harga yang ditawarkan secara cash ataupun KPR (kredit kepemilikan 

rumah) dengan harga jual Rp.380.000.000 dan Rp. 440.000.000 dengan uang muka 

yang bervariatif mulai dari Rp. 10.000.000 dan lama waktu cicilan 10 tahun, 15 

tahun, 20 tahun dan 25 tahun. 

Berikut ini dokumentasi fasilitas fisik yang terdapat di Mutiara Venue 

Rancaekek: 

 

Gambar 1.1 Pintu gerbang komplek Mutiara Venue 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat terlihat bahwa tampilan gerbang yang 

menarik mejadi daya tarik konsumen, fasilitas yang yang akan didapatkan oleh 

penghuni cukup baik, yakni akan mendapatkan kamar yang cukup luas beserta 

ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Jika dibandingkan dengan di tempat lain, 

uang muka yang rendah yaitu Rp. 10.000.000, penghuni hanya akan mendapatkan 

ruang tempat tidur tanpa ada ruang tamu. 
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Gambar 1.2 Tampilan fisik rumah 

Gambar 1.2  menunjukkan tampilan depan rumah dengan taman yang 

minimalis dan car port, dan juga cocok untuk keluarga kecil. Akan tetapi 

dengan fasilitas yang lengkap dan lokasi yang strategis tidak menjadikan 

penjualan berjalan dengan baik hal ini berdasarkan laporan penjualan yang 

menunjukkan tidak tercapainya target yang ditetapkan perusahaan. Kualitas 

bahan bangunan rumah yang baik dan uang muka yang rendah tidak 

mempercepat penjualan rumah di Perumahan Mutiara Venue.  

Jumlah rumah sebanyak 160 unit dan tersisa 20 unit yang belum terjual. 

Berdasarkan hasil survei kepada para penghuni umumnya mereka adalah warga 

yang sebelum bertempat tinggal di wilayah Rancaekek dan sekitarnya, mereka 

merasa senang karena lokasi yang strategis karena mudah akses ke luar kota, 

bebas banjir dan dekat dengan kampus.  

Untuk mempercepat penjualan pihak developer melakukan penjualan 

dengan DP 0% yang diharapkan akan meningkatkan penjualan. Namun, 



6 
 

 

berbagai tawaran keuntungan tersebut, nyatanya tidak membuat penjualan yang 

sesuai target. Penjualan yang rendah atau tidak mencapai target dapat menjadi 

indikasi dari minat konsumen yang rendah.  

Indikator  keputusan membeli menurut Kotler dan Keller (2016:190) 

merupakan  dimana konsumen melewati lima tahap, yaitu pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan  keputusan pembelian yang dimulai 

jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah 

itu. Minat membeli  dapat menjadi indikasi untuk penjualan yang belum sesuai 

target dapat dihubungkan dengan faktor bauran pemasaran berikut: 

Tabel 1.4  

Aspek Bauran Pemasaran Mutiara Venue Rancaekek 

Bauran 

Pemasaran 

Keterangan 

Produk 1 unit kamar dengan fasilitas dapur, kamar mandi 

dalam, fasilitas olahraga, kantin, dsb. 

Penjualan termasuk PPN, BPHTB,AJB SHM, 

Listrik 1300 watt, air semi jetpump 

Harga - 373.000.000 - Rp. 444.000.000 (cash 

- 363.000.0000 – 434.000.000 (KPR 5-25 tahun) 

- Uang muka 10.000.000/ 0% - 5% 

- Pemberian diskon 

Tempat Jl Ranca Kihiang, Dangdeur, 

Promosi Papan reklame, pembagian brosur, word of mouth  

Keputusan 

Pembelian 

160 unit terjual 

20 unit sisa  

Namun, berbagai macam tawaran keuntungan tersebut, nyatanya tidak 

membuat penjualan yang sesuai target daripada Mutiara Venue. Penjualan yang 

rendah atau tidak mencapai target dapat menjadi indikasi dari  keputusan pembelian 
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yang rendah. Sehingga dengan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi warga 

dan promosi yang dilakukan di atas dengan value berupa harga yang relatif lebih 

murah, akses perjalanan yang mudah dan dekat dengan perumahan murah sehingga 

uangnya dapat digunakan untuk mencicil rumah, promosi yang dilakukan 

menggunakan iklan dan penjualan langsung, pengelolaan fasilitas yang dilakukan 

oleh manajemen, dan bangunan fisik yang baik lengkap dengan berbagai fasilitas 

seharusnya okupansi yang diperoleh sesuai target atau minimal stabil dalam 1 tahun 

dikarenakan dengan value yang diberikan tersebut akan membuat penyewa akan 

memaksimalkan waktu penyewaan dan mempromosikan kepada kerabatnya yang 

lain sehingga target okupansi sesuai target. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

empiris yang dilakukan oleh Salleh, Zoher, Mahayuddin, dan Abdul (2015) yang 

mengatakan harga, lokasi, produk (fasilitas, desain, ventilasi, pemandangan), dan 

bentuk fisik (gaya bangunan) berpengaruh signifikan dalam memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Lebih lanjut menurut Wu dan Li (2018) mengatakan konsumen 

yang merasa puas karena produk tersebut mampu memberikan nilai yang tinggi 

dapat mempengaruhi  keputusan pembelian.  

Akan tetapi penjualan rumah masih tersisa 20 unit yang belum terjual 

dari 160 unit.. Berdasarkan data target penjualan selama tahun 2018 adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.5  

Tingkat Pencapaian Target Penjualan Perumahan Mutiara Venue Rancekek 

Bulan Realisasi (unit) Target (unit) 

Januari 4 5 

Februari 5 5 

Maret  4 5 

April 1 5 

Mei 3 5 

Juni 3 5 

Juli 6 5 

Agustus 4 5 

September 2 5 

Oktober 2 5 

November 1 5 

Desember 1 5 

Sumber: Laporan Penjualan Mutiara Venue Rancaekek (2018) 

 

 

 

Gambar 1.3 Grafik Penjualan rumah di Mutiara Venue 

Sumber: Mutiara Venue Rancaekek 
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 Berdasarkan Tabel 1.5 dan Gambar 1.3 penjualan selama tahun 2018 tidak 

mencapai target hanya di bulan Juli saja penjualan yang meningkat melebihi target. 

Padahal dengan harga yang murah, namun dengan fasilitas yang cukup lengkap 

dibandingkan dengan kompetitor sekelas dan akses yang mudah baik pusat kota 

bagi warga Kabupaten Bandung, khususnya Rancaekek dan ditunjukkan dengan 

penilaian pembeli terhadap nilai konsumen yang cukup baik. Namun mengingat 

kondisi  keputusan membeli yang belum maksimal dapat menjadi indikasi adanya 

permasalahan mengenai efekvititas bauran pemasaran.  keputusan untuk membeli 

yang maksimal, maka akan membuat: 

a. Minat transaksional konsumen menjadi tinggi sehingga konsumen akan 

memaksimalkan kebijakan pemerintah untuk dapat menabung lebih banyak 

untuk membeli rumah sehingga tingkat okupansi seharusnya konsisten. 

Kenyataannya tingkat penjualan tidak stabil, jika minat transaksi tinggi, 

maka penjualan relatif sama setiap bulan. 

b. Minat referensial penghuni seharusnya tinggi dengan cara 

merekomendasikan unit Mutiara Venue sehingga target penjualan dapat 

tercapai. Kenyataannya tingkat penjualan tidak memenuhi target, jika 

konsumen atau penghuni terdahulu merekomendasikan karena mengalami 

kepuasan, maka target penjualan akan terpenuhi. 

c. Minat preferensi penghuni seharusnya kuat namun kenyataannya belum 

terlalu kuat. Terbukti dengan tingkat penjualan yang tidak stabil dan dapat 



10 
 

 

disimpulkan tingkat penjualan kembali yang dilakukan penghuni 

semeningkat. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap  keputusan Pembelian Perumahan 

Mutiara Venue Rancaekek”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa bauran 

pemasaran yang diberikan oleh Mutiara Venue Rancaekek lebih baik dibandingkan 

dengan lokasi lain yang sekelas dan dengan harga yang relatif lebih murah sehingga 

seharusnya dapat meningkatkan nilai konsumen yang pada akhirnya seharusnya 

dapat mempengaruhi  keputusan pembelian (Wu dan Li, 2018) yang dapat 

diindikasikan dari tingkat okupansi hunian Mutiara Venue Rancaekek. Namun, 

tingkat okupansi Mutiara Venue Rancaekek cenderung stagnan, tidak mencapai 

target, dan tidak stabil.   

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini bersifat studi kasus dan tidak mengeneralisasi teori karena 

obyek penelitian ini hanya pada Mutiara Venue Rancaekek yang berlokasi Jl. 

Rancakihiang Rancaekek Kab. Bandung. Fokus variabel pada penelitian ini adalah 

bauran pemasaran dan  keputusan pembelian. Pada penelitian ini bauran pemasaran 

yang digunakan meliputi 4p yaitu product, price, place dan promotion, hal ini 
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karena keempat elemen tersebut yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

pemasaran yang dilakukan oleh Perumahan Mutiara Venue Rancaekek.   

1.2.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penilaian penghuni terhadap bauran pemasaran di Perumahan 

Mutiara Venue Rancaekek. 

2. Bagaimana tingkat  keputusan pembelian pada Perumahan Mutiara Venue 

Rancaekek. 

3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap  keputusan pembelian 

Perumahan Mutiara Venue Rancaekek. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai penilaian penghuni terhadap 

bauran pemasaran di Perumahan Mutiara Venue Rancaekek. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai  keputusan pembelian pada 

Perumahan Mutiara Venue Rancaekek. 

3. Untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap  keputusan 

pembelian Perumahan Mutiara Venue Rancaekek.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

 

1. Implikasi Akademis 

Dapat dijadikan bahan perbandingan dan pengembangan yang lebih 

mendalam untuk mengkaji bidang ilmu Manajemen Pemasaran 

khususnya mengenai hubungan antara pengaruh bauran pemasaran 

terhadap  keputusan pembelian. 

2. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan 

bahan masukan dalam pengambilan  keputusan khususnya mengenai 

variabel yang terkait yaitu bauran pemasaran dan  keputusan membeli.  


