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Perilaku konsumen merupakan suatu proses keputusan sebelum pembelian 

serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk (Simamora 2004). Riset perilaku konsumen telah banyak dilakukan 

khususnya dalam perspektif pengambilan keputusan dimana konsumen 

melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian 

(Sumarwan 2011). 

Penelitian terdahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam menggunakan suatu produk dengan menitikberatkan 

pada responden yang telah membuat keputusan melalui teknik recall. Alat analisis 

yang digunakan pada umumnya menggunakan metode analisis faktor. Seperti 

yang dilakukan oleh Ambiatini et al. (2005) dimana faktor suku bunga, 

persyaratan kredit, jangka waktu kredit, uang muka, biaya proses, proses kredit, 

maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh Bank dan informasi 

pemasaran menjadi faktor prioritas bagi nasabah dalam memilih produk KPR 

suatu Bank. 

Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa pasar bank 

konvensional dan syariah berdasarkan perilaku terbagi atas tiga segmen yaitu: 

nasabah yang setia menggunakan produk bank syariah (syariah loyalist), nasabah 

yang setia menggunakan produk bank konvensional (conventional loyalist) dan 

nasabah yang masih ragu-ragu dalam menggunakan produk bank syariah maupun 

konvensional (floating mass) (Wijaya et al. 2006; Irviana et al. 2008; Amalia et 

al. 2011). 

Adapun sebagian peneliti melakukan penelitian segmentasi dengan 

pendekatan psikografis. Dimana pengukurannya dengan menggunakan AIO 

(Attitude, Interest and Opinion). Seperti yang dilakukan oleh Ambiatini et al. 

(2005) menganalisis segmentasi nasabah KPR Bank X di Jakarta diketahui 

nasabah KPR Bank X di Jakarta terdapat dua segmen yaitu segmen A memiliki 

gaya hidup dinamis, kreatif, banyak aktifitas, terbuka, optimisme besar dan 

perencanaan yang terbaik. Didominasi pria berkeluarga dengan jumlah 

tanggungan relatif sedikit, umumnya pegawai swasta, berpenghasilan rata-rata 

lebih dari 4 juta rupiah per bulan dan segmen B, netral, statis walaupun 

mempunyai harapan untuk maju, cukup kondusif dengan lingkungan keluarga. 

Umumnya nasabah berkeluarga dengan jumlah tanggungan sampai dengan 9 

orang, umumnya PNS (Pegawai Negeri Sipil) berpenghasilan rata-rata 2 juta 

sampai dengan 4 juta rupiah. 

Sedangkan, sebagai novelty yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya pada penelitian ini adanya penambahan faktor yang melatarbelakangi 

(background factor) dimensi persepsi pengendalian perilaku, norma subyektif dan 

sikap terhadap perilaku yaitu berupa kepribadian (personality) dan pengetahuan 

(intelegenc) konsumen tentang pembiayaan properti syariah. Selain itu, dilakukan 

segmentasi konsumen berdasarkan demografi dan psikografis dengan 
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menggunakan pendekatan gaya hidup dan kepribadian guna menggambarkan nilai 

dan kehidupan konsumen serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi 

kepercayaan dan tindakan konsumen dalam memilih suatu produk (Sumarwan 

2011). 

Penelitian ini difokuskan pada industri jasa keuangan perbankan khususnya 

dalam hal penyaluran pembiayaan/kredit properti diwilayah Jawa Timur. Hal itu 

disebabkan Jawa Timur memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai pintu 

keluar barang ekspor diwilayah Indonesia Timur, daerah dengan porsi belanja 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar pertama, serta tujuan 

investasi utama Indonesia (Kemenkeu RI 2014). 

Namun, besarnya potensi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi saat 

ini dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 hanya tumbuh 

sebesar 5,44 persen atau melambat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 5,86 

persen (BPS, 2016). Kondisi tersebut berdampak pada melambatnya penyaluran 

kredit perbankan. Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh Herman 

Halim selaku ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Jawa Timur 

bahwa penyerapan kredit di Jawa Timur dalam kurun waktu terakhir cenderung 

melambat (Sary 2014). Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: Otorita Jasa Keungan (2016) 

 

Gambar 1 Laju pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan di Jawa Timur 

 

Berdasarkan Gambar 1 diatas, OJK (Otorita Jasa Keuangan) dan Bank 

Indonesia mau tak mau harus mendorong agar penyaluran kredit tetap bisa 

tumbuh. Karena perbankan tak begitu bernafsu menyalurkan kredit, maka yang 

harus digenjot adalah sisi permintaan kreditnya. Berbagai hal dilakukan oleh OJK 

dan BI (Bank Indonesia) untuk menggenjot sisi permintaan, antara lain: 

mendorong penurunan suku bunga pinjaman hingga single digit dan pelonggaran 

kebijakan terkait KP (Kredit Properti) berupa penurunan kewajiban penyediaan 

DP (Down Payment) minimum atau uang muka bagi konsumen yang akan 

membeli rumah melalui KP. 
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Kalangan perbankan menyambut positif atas kebijakan yang diterbitkan 

oleh OJK dan BI tersebut dengan harapan permintaan kredit properti akan 

meningkat yang pada gilirannya akan menggairahkan kembali bisnis properti, 

dimana bisnis properti merupakan indikator awal menggeliatnya perekonomian. 

Adapun kondisi laju pertumbuhan penyaluran kredit properti perbankan di Jawa 

Timur dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: Otorita Jasa Keuangan (2016) 

 

Gambar 2 Laju pertumbuhan kredit atau pembiayaan properti perbankan di Jawa 

Timur 

 

Berdasarkan Gambar 2, laju pertumbuhan penyaluran kredit properti di 

Jawa Timur mengalami perlambatan yang mulai dirasakan sejak dua tahun 

terakhir yaitu pada tahun 2014 dan 2015, dimana pada tahun 2015 total 

pertumbuhan penyaluran kredit properti hanya tumbuh sebesar 10 persen atau 

lebih rendah dibandingkan pada tahun 2014 yang dapat tumbuh sebesar 16 persen. 

Pada semester I tahun 2016 OJK mencatat pertumbuhan penyaluran kredit baru 

tumbuh sebesar 4 persen. Hal itu disebabkan melambatnya ekonomi Jawa Timur 

sejak tahun 2013 sebesar 6,55 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 7,27 

persen sehingga membawa pengaruh besar ke berbagai sektor, termasuk properti 

(BPS 2016). 

Menghadapi situasi tersebut beberapa Bank konvensional menyusun strategi 

guna mendorong pertumbuhan penyaluran kredit propertinya, seperti yang 

disampaikan oleh Henry Koenaifi, Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk., 

untuk menjaga pertumbuhan KP, manajemen BCA akan menyalurkan kredit pada 

pembelian rumah bekas dimana mencari pasar KP di rumah bekas menjadi salah 

satu strategi. Berbeda halnya dengan strategi yang dilakukan oleh Bank CIMB 

Niaga yang disampaikan oleh Budiman Tanjung, Kepala Produk Ritel Bank 

CIMB Niaga, masih fokus di pasar rumah baru dengan menyasar kepada pembeli 

rumah pertama atau first time buyer yang membutuhkan KP. Salah satunya 

melalui kerja sama dengan para pengembang terkemuka dengan menyiapkan 

berbagai paket penawaran menarik bagi calon pembeli (Rianto 2016). 

http://koran.bisnis.com/read/20160512/446/546597/penyaluran-kpr-turun-bank-andalkan-kredit-rumah-bekas
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Bank Syariah pun tak ketinggalan dalam menyusun strategi guna 

meningkatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan properti syariahnya di tahun 

2016, seperti yang disampaikan oleh Consumer Financing Group Head 

BRISyariah, Sri Esti Kadaryanti akan mendorong penyaluran pembiayaan 

pemilikan rumah (PPR) melalui program FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan 

perumahan) yang menyasar konsumer menengah ke bawah (Fuad 2016). 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Bisnis perumahan merupakan investasi yang cukup menguntungkan. 

Realisasi pembangunan perumahan dan pemukiman menunjukkan perkembangan 

yang cukup baik. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas tempat tinggal dijadikan 

sebagai salah satu dimensi dari kesejahteraan setiap masyarakat. Faktor sosial-

ekonomi, budaya dan lingkungan merupakan beberapa faktor penentu dari jenis 

dan kualitas tempat tinggal yang akan dipilih oleh calon konsumen (Zebua et al. 

2014). 

Hal ini menjadi kesempatan yang luas dan dimanfaatkan oleh para 

pengembang. Alexander (2016) menjelaskan bahwa kesempatan ini dimanfaatkan 

oleh pengembang dengan optimis dan sejumlah strategi. Dimana pengembang 

lebih menerapkan strategi pada pengembangan segmen pasar untuk konsumen 

menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan pasar untuk konsumen menengah ke 

bawah tidak terlalu sensitif dengan isu makro ekonomi. 

Peluang tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak perbankan khususnya bank 

syariah melalui penyaluran pembiayaan properti. Namun, fakta dilapangan pangsa 

pasar pembiayaan properti syariah tergolong masih kecil dibandingkan dengan 

kredit properti konvensional. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Sumber: Otorita Jasa Keuangan (2016) 

 

Gambar 3 Perbandingan oustanding kredit properti konvensional vs 

pembiayaan properti syariah periode bulan Juni 2016 di Jawa Timur 
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Berdasarkan Gambar 3, total penyaluran pembiayaan properti bank syariah 

di Jawa Timur hanya mendapatkan porsi sebesar 16 persen pada periode bulan 

Juni 2016. Fenomena tersebut sesuai dengan pernyataan OJK mengenai 

pembiayaan perbankan syariah baru dapat dioptimalkan untuk sektor ritel dan 

konsumer (OJK 2015). 

Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar 

kedua setelah Jawa Barat sekaligus memiliki potensi bisnis properti yang masih 

besar dan sebagai kota alternatif pilihan bagi masyarakat dalam memilih lokasi 

berinvestasi properti (Kemendagri RI 2014). Melihat peluang pasar di Jawa Timur 

maka Bank Syariah dirasa perlu membidik suatu segmen pasar tertentu agar dapat 

menggarapnya secara efektif yang pada akhirnya meningkatkan pangsa pasar 

pembiayaan properti syariah di Indonesia. 

Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini akan mengkaji secara 

dalam antara lain tentang: 

1. Bagaimana segmen pasar pembiayaan properti syariah bila dilihat 

berdasarkan demografi dan psikografi dengan pendekatan gaya hidup dan 

kepribadian ? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan 

pembiayaan properti syariah ? 

3. Apakah implikasi manajerial terhadap perilaku konsumen pembiayaan 

properti syariah untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan properti 

syariah ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis segmen pasar pembiayaan properti syariah bila dilihat 

berdasarkan demografi dan psikografi dengan pendekatan gaya hidup dan 

kepribadian. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan 

pembiayaan properti syariah. 

3. Merumuskan implikasi manajerial terhadap perilaku konsumen pembiayaan 

properti syariah untuk meningkatkan pangsa pasar pembiayaan properti 

syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Apabila tujuan penelitian diatas dapat tercapai, maka manfaat penelitian 

yang akan diperoleh adalah: 

1. Dengan mengetahui segmen-segmen pasar pembiayaan properti syariah, 

maka pihak perbankan dapat melakukan kegiatan pemasaran secara efektif 

dan efisien kepada segmen pasar yang dijadikan target pemasaran. 
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2. Dengan mengetahui faktor yang membedakan dalam pengambilan keputusan 

konsumen memilih fasilitas pembiayaan properti syariah dibandingkan 

dengan kredit properti konvensional, maka perbankan dapat melakukan 

deferensiasi terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan kepada konsumen 

guna mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan pembiayaan 

properti. 

3. Dengan pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan, memberikan 

manfaat kepada akademisi dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran 

khususnya dalam bidang keuangan serta menjadikan pengalaman yang sangat 

berarti untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa mendatang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada analisis minat menggunakan 

pembiayaan properti syariah yang difokuskan kepada orang yang akan membeli 

properti (rumah tinggal atau ruko/rukan) baru di developer yang berlokasi di 

Surabaya, Sidoarjo dan Gresik pada bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 

2017. Pemilihan analisis faktor yang digunakan berupa dua faktor yang terdiri 

atas, 1) Kepribadian; dan 2) Pengetahuan produk yang nantinya dikembangkan ke 

dalam model TPB (Theory Planned Behavior). Sehingga diharapkan model TPB 

dapat menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi minat konsumen untuk 

menggunakan pembiayaan properti syariah berdasarkan tiga variabel utama yang 

terdapat pada model TPB yaitu, 1) pengaruh sikap terhadap perilaku; 2) Norma 

subyektif; dan 3) Kontrol perilaku. 

Pendekatan metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat ukur untuk 

menguji hipotesis serta memberikan justifikasi terhadap temuan penelitian 

berdasarkan uji statistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu. Responden adalah orang yang akan 

membeli properti baru di developer yang berlokasi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik 

dengan sampling sebanyak 150 orang. Pertanyaan yang diajukan adalah melalui 

kuesioner yang didasari oleh dua faktor utama bagi konsumen dalam membeli 

properti berdasarkan 7 (tujuh) pokok bagian pertanyaan berupa; 1) Kepercayaan 

terhadap perilaku; 2) Evaluasi terhadap konsekuensi; 3) Kepercayaan normatif; 4) 

Motivasi mematuhi; 5) Kepercayaan pengendalian; 6) Kekuatan faktor 

pengendalian; dan 7) Niat perilaku. Metode pengumpulan data primer pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mandiri, metode ini 

mendasarkan pada laporan tentang diri atau self report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan/atau keyakinan pribadi. Pelaksanaan metode kuesioner dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara menitipkan kuesioner kepada marketing 

developer yang berhadapan dengan calon konsumen tersebut. Adapun kuesioner 

berbentuk elektronik yang dapat di isi melalui layanan internet. Pengukuran 

kuesioner menggunakan skala likert yaitu pengukuran kuesioner berdasarkan 

tanggapan mengenai obyek sosial dimana tiap instrumen jawaban mempunyai 

gradasi nilai (skala) dari 1 (sangat setuju) hingga 5 (sangat tidak setuju). 




