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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini biaya hidup di kota besar akan semakin mahal terutama untuk 

keperluan „papan‟ atau tempat tinggal. Mahalnya kebutuhan akan tempat tinggal 

tersebut didorong oleh kebutuhan yang meningkat, namun ketersediaan lahan atau 

tempat tinggal yang terbatas (Pemprov Jabar, 2014). Ketersediaan lahan atau tempat 

tinggal yang terbatas sedangkan meningkatnya kebutuhan maka secara teori 

ekonomis akan menghasilkan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penawaran. Salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai tingkat harga hunian 

paling mahal atau meningkat paling besar adalah kota Bandung. Menurut hasil survei 

dari Indonesian Property Watch seperti yang disadur oleh Harian Pikiran Rakyat, 

kenaikan harga hunian di Bandung adalah nomor dua di Indonesia setelah kota 

Surabaya (Husodo, 2017). 

 Sedangkan jika masyarakat memilih untuk menyewa tempat tinggal 

sementara, maka proporsi uang penghasilan yang harus dialokasikan warga Bandung 

untuk kebutuhan tempat tinggal adalah 16,67 persen - 41,54 persen. Hal tersebut jika 

diasumsikan bahwa warga Bandung menerima penghasilan sebesar UMK (Upah 

Minimum Kota Bandung) sebesar Rp 3,09 juta (Mawardi, 2017), sedangkan biaya 

yang dibutuhkan untuk menyewa tempat tinggal sementara sebesar 500 ribu sebulan 
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untuk kos-kosan atau 15 juta setahun (1,25 juta per bulan) jika mengontrak rumah 

(Kemal, 2017).  

Fenomena kenaikan harga rumah permanen yang tinggi setiap tahun ataupun 

pengeluaran yang tinggi terhadap biaya perumahan sementara tersebut, menyebabkan 

pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan Gubernur No: 

648/Kep.109-Diskimrum/2014 tertanggal 16 Januari 2014 yang berisi mengenai tarif 

iuran sewa Rumah Susun Sederhana dan bekerja sama dengan pemerintah pusat 

untuk membangun hunian sederhana dengan harga sewa yang terjangkau yang salah 

satunya berlokasi di Jl. Cipanas No. 1001, Cangkuang Kab. Bandung, Kota Bandung 

dengan pembangunan proyek yang bernama Apartemen Transit Rancaekek. Jumlah 

tower atau gedung dari Apartemen Transit ini sebanyak 5 gedung. Apartemen ini 

dikelola oleh Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (BP3JB) yang 

kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi UPTD P3JB (Unit Pelaksana 

Tugas Dinas Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat) baik dalam hal 

kebersihan, iuran, pembayaran, dan lain sebagainya.  

Sehingga dengan adanya Apartemen dengan harga sewa yang terjangkau 

dibandingkan dengan produk sejenisnya, tentu tujuan pemerintah daerah adalah 

menarik minat masyarakat untuk menyewa di Apartemen Transit karena mahalnya 

harga sewa pada apartemen sejenis dan dengan harapan masyarakat mampu 

menyisihkan dan mengumpulkan sebagian penghasilan mereka untuk membeli 

rumah. Sewa ini dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun dan perpanjangan hingga 1 

tahun. 
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Sasaran penghuni Apartemen Transit Rancaekek ini adalah Warga Jawa 

Barat, Buruh pabrik atau Tenaga Kontrak dan berkeluarga maksimal 4 jiwa. Rincian 

harga untuk Apartemen Transit Rancaekek ini berbeda dan dikelompokkan 

berdasarkan lantai dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tarif Sewa Apartemen Transit Rancaekek 

Lantai Tarif Keterangan 

I 215 ribu/bulan Khusus untuk difabel 

II 245 ribu/bulan  

III 235 ribu/bulan 

IV 225 ribu/bulan 

V 215 ribu/bulan 

 Sumber: UPTDP3JB (2014) 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa harga yang paling murah 

terletak di Lantai 1 dan 5. Namun, lantai 1 hanya dikhususkan bagi penyandang cacat 

atau difabel. Sedangkan strategi harga akan dibuat semakin tinggi lantai semakin 

murah agar masyarakat dapat memilih berdasarkan kebutuhan dan sasaran atau target 

dari tingkat hunian dapat terpenuhi. Harga yang diberikan oleh pemerintah ini pun 

lebih murah dibandingkan jika masyarakat menyewa kos-kosan yang jumlahnya 

sebesar 500 ribu per bulan atau kontrak rumah dengan harga rata-rata kontrak sebesar 

15 juta setahun atau jika dikonversikan per bulan menjadi 1,25 juta.  

 Hal ini tentu dapat menarik masyarakat dan memberikan value atau nilai 

pelanggan. Terdapat banyak manfaat atau value yang akan diterima oleh penghuni 
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setelah membayar sejumlah uang untuk menyewa tempat tinggal sementara di 

Apartemen Transit. Harga yang dibayarkan oleh penghuni tersebut adalah lebih 

murah jika dibandingkan dengan kamar sejenis di tempat lain sehingga penghuni 

dapat menghemat biaya hidup dan dapat digunakan untuk mengumpulkan uang muka 

untuk membeli rumah ke depannya. Harga yang relatif murah tersebut tidak 

menjadikan penawaran yang diberikan oleh Apartemen Transit menjadi buruk. Salah 

satu kelebihan Apartemen Transit jika dibandingkan dengan harganya adalah fasilitas 

yang disediakan. Fasilitas yang dibangun oleh Pemprov Jawa Barat pun sudah 

standar jika dibandingkan dengan kos-kosan yang sekelas dengan adanya kamar 

mandi dalam, toilet duduk, dan dengan ukuran kamar yang lebih luas jika 

dibandingkan dengan kos-kosan sejenis dengan luas 24-27 meter persegi. Berikut ini 

dokumentasi fasilitas fisik yang terdapat di Apartemen Transit Rancaekek: 

 
Gambar 1.1 Kamar dan Ruang Tamu Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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 Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat terlihat bahwa, dengan harga yang 

berkisar sebesar 215-245 ribu, 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, maka harga 

sebesar 500 ribu per bulan, penghuni hanya akan mendapatkan ruang tempat tidur 

tanpa ada ruang tamu. 

 

 

Gambar 1.2 Dapur Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 Selain itu, tampilan kamar mandi yang terdapat di Apartemen Transit adalah: 
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Gambar 1.3 Kamar Mandi Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 
Gambar 1.4 Ruang Terbuka Hijau Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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 Berdasarkan gambar di atas merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

disediakan oleh pemerintah daerah. Perkiraan luas Ruang Terbuka Hijau dan tempat 

parkir adalah sekitar 40 persen dari total luas lahan.  

 

 
Gambar 1.5 Kantin Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 Salah satu bentuk kemudahan lain yang diberikan oleh Apartemen Transit 

Rancaekek adalah adanya kantin untuk tempat makan. Tenant ini disewakan oleh 

pengelola kepada pihak yang hendak menyewa. Sehingga hadirnya kantin ini dapat 

menjadi tempat makan yang paling dekat.  
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Gambar 1.6 Fasilitas Olahraga Apartemen Transit Rancaekek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Berdasarkan gambar di atas merupakan fasilitas olahraga yang terdapat di 

Apartemen Transit Rancaekek. Fasilitas olahraga yang terdapat Apartemen Transit 

adalah trek lari, lapangan sepakbola, dan lapangan basket.  
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Gambar 1.7 Koperasi Apartemen Transit Rancakek 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Di Apartemen Transit terdapat satu mini market agar penghuni tidak perlu 

keluar kompleks untuk membeli beberapa produk barang. Sehingga hal ini dapat 

memberikan kemudahan bagi penghuni untuk membeli hal-hal kecil yang tidak 

membutuhkan tenaga dan waktu yang besar. 

 Dengan berbagai keuntungan tersebut dapat memberikan value bagi penghuni 

dan membuat target tingkat hunian dapat tercapai oleh manajemen. Berikut ini adalah 

kelebihan yang didapatkan jika menyewa di Apartemen Transit: 
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Tabel 1.2 Kelebihan Jika Menyewa di Apartemen Transit Rancaekek 

Pengorbanan Kelebihan 

Biaya: 215-245 ribu per 

bulan 

1. Luas kamar 24-27 meter 

persegi 

2. Ruang tamu 

3. 1 kamar tidur 

4. Kamar mandi dalam 

5. Dapur 

6. Tempat menjemur pakaian 

7. Ruang Terbuka Hijau 

8. Kantin 

9. Fasilitas olahraga: trek lari, 

lapangan bola, dan basket 

 

Waktu: 30-40 menit 

hingga pusat kota 

1. Kebanggaan menyewa tempat 

di pinggiran kota 

2. Kebanggan karena 

menggunakan 

Energi: berada di 

pinggiran kota, macet jika 

berangkat pada jam sibuk 

1. Kehidupan sosial di Apartemen 

2. Kehidupan sosial dengan 

sesama rekan buruh 

Psychological cost: jangka 

waktu sewa selama 3 

tahun dan perpanjangan 

setiap 1 tahun, maksimal 3 

tahun. 

Sumber: Website BP3JB.JabarProv.go.id (2014) 
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Namun, berbagai macam tawaran keuntungan tersebut, nyatanya tidak 

membuat penjualan yang sesuai target daripada Apartemen Transit. Penjualan yang 

rendah atau tidak mencapai target dapat menjadi indikasi dari minat menyewa 

pelanggan yang rendah.  

Indikator dari minat menyewa menurut Kotler dan Armstrong (2017) dibagi 

menjadi tiga, yaitu minat transaksi atau tinggi rendahnya keinginan untuk menyewa, 

minat referensial yaitu keinginan untuk mempromosikan kepada kerabat bahwa 

menyewa di Apartemen Transit tersebut menyenangkan, dan minat preferensial yaitu 

kekebalan untuk menyewa di tempat lain jika value di tempat lain sama.  

Minat menyewa dapat menjadi indikasi untuk penjualan yang belum sesuai 

target dapat dihubungkan dengan faktor bauran pemasaran berikut: 
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Tabel 1.3 Aspek Bauran Pemasaran Apartemen Transit Rancaekek 

Bauran Pemasaran Keterangan 

Produk 1 unit kamar dengan fasilitas dapur, 

kamar mandi dalam, fasilitas olahraga, 

kantin, dsb. 

Harga 215-245 ribu 

Tempat Jalan Cipanas No. 158, Cangkuang 

Rancaekek Kab. Bandung  dekat dengan 

akses perumahan murah dan dilalui 

kendaraan umum. 

Promosi Website bp3jp, papan reklame, pembagian 

brosur dan mempromosikan ke pabrik-

pabrikyang ada disekitaran apartemen 

transit Rancaekek 

Bukti fisik Bangunan relatif baru 

Proses Pengelolaan pelayanan dan promosi 

dilakukan oleh UPTD Pengelolaan dan 

Pelayanan Jawa Barat. Artinya, 

pengelolaan apartemen ini dilakukan oleh 

manajemen dimana tidak semua 

pengelolaan properti dilakukan dengan 

profesional. 

Orang Tenaga profesional karena direkrut secara 

profesional 

Sumber: Website BP3JB.JabarProv.go.id (2014) 

Sehingga dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi 

warga Jawa Barat 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 
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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 pelanggan. Lebih lanjut menurut Wu dan Li (2017) mengatakan 

pelanggan yang merasa puas karena produk tersebut mampu memberikan nilai yang 

tinggi dapat mempengaruhi minat membeli pelanggan.  

Namun, persentase tingkat hunian yang mampu dicapai hanya sebesar 70-

80% setiap bulannya (periode tahun 2017) secara rata-rata dengan rincian: 
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Tabel 1.4 Tingkat Okupansi Apartemen Transit Rancekek 

Bulan Jumlah 

Kamar 

Kamar 

Terjual 

Okupansi Target 

Ketercapaian 

Januari 594 446 75% 100% 

Februari 594 416 70% 100% 

Maret  594 475 80% 100% 

April 594 493 83% 100% 

Mei 594 404 68% 100% 

Juni 594 434 73% 100% 

Juli 594 457 77% 100% 

Agustus 594 457 77% 100% 

September 594 475 80% 100% 

Oktober 594 446 75% 100% 

November 594 446 75% 100% 

Desember 594 451 76% 100% 

Sumber: Laporan Okupansi Apartemen Transit Rancaekek (2017) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, grafik mengenai tingkat okupansi yang terdapat di 

Apartemen Transit dari bulan Januari hingga Desember 2017 dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.8 Grafik Tingkat Okupansi Apartemen Transit 

Sumber: Pengolahan Laporan Okupansi Apartemen Transit Rancaekek 

 

 Berdasarkan Tabel 1.5 dan Gambar 1.1 di atas bahwa tingkat hunian yang 

dicapai oleh Apartemen Transit Rancaekek belum sesuai dengan ekspektasi yaitu 90-

100 persen. Padahal dengan harga yang murah, namun dengan fasilitas yang cukup 

lengkap dibandingkan dengan kompetitor sekelas dan akses yang mudah baik pusat 

kota maupun ke tempat hiburan terdekat, dapat menjadikan Apartemen Transit 

sebagai tempat favorit transit (tempat tinggal sementara) bagi warga Jawa Barat, 

khususnya Bandung dan ditunjukkan dengan penilaian penyewa terhadap nilai 

pelanggan yang cukup baik. Namun mengingat kondisi minat menyewa yang belum 

maksimal dengan tingkat kecenderungan rata-rata ketidaksetujuan sebesar 4,57 dari 
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20 penyewa dapat menjadi indikasi adanya permasalahan mengenai efekvititas 

bauran pemasaran. Minat menyewa yang maksimal, maka akan membuat: 

a. Minat transaksional pelanggan menjadi tinggi sehingga pelanggan akan 

memaksimalkan kebijakan pemerintah untuk dapat menabung lebih banyak 

untuk membeli rumah sehingga tingkat okupansi seharusnya konsisten. 

Kenyataannya tingkat okupansi tidak stabil, jika minat transaksi tinggi, maka 

okupansi relatif sama setiap bulan. 

b. Minat referensial pelanggan seharusnya tinggi dengan cara 

merekomendasikan unit Apartemen Transit sehingga target okupansi dapat 

tercapai. Kenyataannya tingkat okupansi tidak memenuhi target, jika 

pelanggan merekomendasikan karena mengalami kepuasan, maka target 

okupansi akan terpenuhi. 

c. Minat preferensi seharusnya kuat namun kenyataannya belum terlalu kuat. 

Terbukti dengan tingkat okupansi yang tidak stabil dan dapat disimpulkan 

tingkat turnover pelanggan tinggi. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Minat Menyewa Penghuni pada 

Apartemen Transit Rancaekek”. 
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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 Apartemen Transit Rancaekek lebih baik 

dibandingkan dengan lokasi lain yang sekelas dan dengan harga yang relatif lebih 

murah sehingga seharusnya dapat meningkatkan nilai pelanggan yang pada akhirnya 

seharusnya dapat mempengaruhi minat menyewa pelanggan (Wu dan Li, 2017) yang 

dapat diindikasikan dari tingkat okupansi hunian Apartemen Transit Rancaekek. 

Namun, tingkat okupansi Apartemen Transit 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 Apartemen Transit Rancaekek yang berlokasi Jl. 

Cipanas No. 158, Cangkuang Rancaekek Kab. Bandung. Fokus variabel pada 

penelitian ini adalah bauran pemasaran dan minat membeli (menyewa) pelanggan.   

 

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 Apartemen 

Transit Rancaekek. 
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2. Bagaimana tingkat minat menyewa penghuni pada Apartemen Transit 

Rancaekek. 

3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap minat menyewa penghuni 

Apartemen Transit 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 Apartemen Transit Rancaekek. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai minat menyewa penghuni pada 

Apartemen Transit Rancaekek. 

3. Untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadap minat menyewa 

penghuni Apartemen Transit Rancaekek.  

 

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 minat 

menyewa penghuni. 

2. Implikasi Manajerial 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan pemikiran dan bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai variabel 

yang terkait yaitu bauran pemasaran dan minat menyewa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


