
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Indonesia selain mempengaruhi tingkat pendapatan 

masyarakat (Sidabutar 2012), juga mendorong sektor properti tumbuh secara 

signifikan dan diprediksi akan mencapai angka delapan sampai sepuluh persen 

pada tahun 2016 (Anton 2016). Optimisme perkembangan industri di sektor 

properti juga dapat terlihat dari angka penanam modal oleh investor asing yang 

pada tahun 2016 kuartal dua mencapai Rp 151.6 triliun, lebih tinggi sekitar 12.3 

persen jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2015 (Lamudi 2017). 

Seiring dengan berkembangnya sektor properti, pengembang (developer) 

terus memberikan penawaran terhadap tempat tinggal yang menjadi kebutuhan 

masyarakat terutama pembangunan di kota-kota besar, salah satunya yaitu Kota 

Bogor. Perkembangan Kota Bogor dari sisi hunian vertikal tak lepas dari 

banyaknya sarana dan infrastruktur yang dibangun. Menurut Siregar (2016), 

pengembangan apartemen di Kota Bogor lima tahun ke depan akan naik secara 

signifikan mencapai sembilan kali pasokan dari tahun 2015. 

Peningkatan harga tanah yang mencapai 25 persen setahun terakhir (Azkia 

2015) menyebabkan Pemerintah Kota Bogor disarankan membangun hunian 

vertikal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal 

(Metropolitan 2017), sehingga pertumbuhan penawaran hunian vertikal berbentuk 

apartemen berkaitan dengan adanya kebutuhan yang cukup tinggi dari masyarakat 

hingga menengah ke atas. Munculnya developer yang membangun apartemen 

menjadi dukungan bagi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi 

penduduknya. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan ini adalah bertambahnya 

jumlah penduduk karena pertambahan penduduk mendorong perubahan terhadap 

komposisi ruang dan tempat tinggal. Berdasarkan BPS (2015), luas wilayah Bogor 

mencapai 118.50 km
2
, dengan jumlah penduduk 1.047.922 jiwa. 

Letak Bogor yang cukup strategis karena dekat dengan Kota Jakarta yang 

merupakan pusat ekonomi Indonesia membuat masyarakat 

mempertimbangkannya sebagai lokasi tempat tinggal. Persentase laju 

pertumbuhan penduduk di Bogor sepanjang tahun 2010 - 2015 rata-rata berada di 

angka satu persen, kecuali di tahun 2012 yang sebesar dua persen (BPS 2015). 

Peningkatan ini berasal dari angka kelahiran dan jumlah perpindahan penduduk. 

Penelitian Gaol dan Rachmawati (2013) memberikan tambahan keterangan bahwa 

masyarakat ekonomi menengah dan atas memilih tempat tinggal berdasarkan 

lokasi strategis untuk pertimbangan kerja, sehingga dapat dinyatakan peningkatan 

pembangunan apartemen akan sangat berpengaruh bagi masyarakat yang 

membutuhkan hunian strategis dan dekat dengan pusat perekonomian. 

Masyarakat memiliki karakteristik konsumen seperti motivasi, persepsi dan 

minat beli. Minat beli merupakan prediktor yang baik untuk sebuah perilaku 

menurut Theory of Planned Behavior (TPB). Pembelian apartemen dapat 

diidentifikasi lebih awal melalui minat pembelian dari konsumen. Menurut Ajzen 

(1991), TPB menjabarkan bahwa minat pembelian dipengaruhi oleh sikap 

konsumen terhadap suatu tindakan (attitude), norma subjektif konsumen 

(subjective norm) dan persepsi konsumen terhadap perilaku yang dapat dilakukan 
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(perceived behavioral control). Minat beli konsumen berkaitan erat dengan 

motivasi yang dimilikinya untuk menggunakan atau membeli produk tertentu. 

Seseorang juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap apa yang diinginkannya dalam 

proses pembelian. 

Menurut Sunarto (2006) persepsi adalah suatu proses dimana individu 

diekspos untuk menerima informasi dan memahaminya. Persepsi didefinisikan 

oleh Kotler dan Amstrong (2001) sebagai proses seorang individu dalam memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan masukan dan informasi untuk menciptakan 

sebuah gambar yang bermakna tentang dunia, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persepsi konsumen merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang 

didapatkan oleh individu. Pengolahan informasi pada diri konsumen terjadi jika 

salah satu panca indera menerima input berupa stimulus. Stimulus bisa berbentuk 

produk, nama merek, kemasan, iklan dan nama produsen (Sumarwan 2011). 

Proses pemberian informasi terhadap konsumen berdampak pada persepsi 

konsumen terhadap minat beli suatu produk. Wardhani et al. (2009) menyatakan 

bahwa persepsi konsumen mempengaruhi keputusan pembelian hunian. Oleh 

karena itu, persepsi merupakan hal yang penting dalam pemasaran karena 

berhubungan erat dengan keberhasilan perusahaan memberikan informasi kepada 

konsumen untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan minat pembelian sehingga 

perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran bagi hunian vertikal ini. 

Minat konsumen dalam berbagai barang juga dipengaruhi oleh gaya hidup 

dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. Gaya hidup 

merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh para pemasar dalam memasarkan 

produknya. Perusahaan atau produsen selalu mengkaitkan gaya hidup konsumen 

yang mengindikasikan bagaimana konsumen hidup, berpikir, berperilaku dan 

bertindak. Sisi psikografis (gaya hidup) sebagai cara untuk melakukan segmentasi 

pasar menunjukkan bahwa segmentasi psikografis menjadi semakin populer 

sebagai alat dalam pembuatan keputusan manajemen pemasaran. Tujuan dari 

segmentasi psikografis adalah mengklasifikasikan konsumen ke dalam segmen 

pasar yang dapat diidentifikasikan dengan pola gaya hidup yang spesifik. 

Pendekatan psikografis dapat dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, 

bagaimana selera dan bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam minat 

pembelian apartemen di Kota Bogor. 

Beberapa penelitian terkait tujuan pembelian apartemen telah dilakukan. 

Putri et al. (2009) mengemukakan tujuan utama membeli apartemen adalah 

menyewakannya kembali atau berinvestasi dan sebagai rumah kedua. 

Kartamiharja (2015) mengungkapkan alasan utama pembelian apartemen yang 

banyak dipilih oleh responden, yaitu sebagai aset untuk investasi meskipun alasan 

keduanya berbeda karena terkait dengan lokasi yang strategis. Arijani dan 

Haryanto (2016) yang mengkaji preferensi masyarakat untuk tinggal di apartemen 

di Kota Tangerang menemukan bahwa lokasi apartemen yang berada di pusat kota 

dan kemudahan menjangkau pusat aktivitas lainnya menjadi alasan apartemen 

cocok bagi penghuni dengan usia produktif yang identik dengan mobilitas yang 

tinggi dan fokus pada peningkatan pendapatan. 

Belum adanya pengkajian mengenai minat pembelian apartemen di Bogor 

menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini. Perihal ini terkait dengan 

pentingnya informasi yang akan didapatkan oleh pengembang. Oleh karena itu, 
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perlu dilakukan sebuah riset yang menganalisis minat pembelian apartemen di 

Kota Bogor berdasarkan TPB.  

 

 

Perumusan Masalah 

Perkembangan apartemen di Bogor yang cukup pesat belum diiringi dengan 

besarnya minat beli masyarakat terhadap apartemen. Menurut Rusady (2017), 

masyarakat cenderung memilih rumah sebagai hunian. Laporan 

Indonesia Property Watch (IPW) mencatat, penjualan rumah kuartal I-2016 di 

wilayah Bogor mengalami kenaikan sebesar 11.8 persen dan mencapai 70.3 

persen untuk segmen menengah (Latif 2016). IPW memperkirakan kenaikan ini 

tak lepas dari rencana pembangunan jalur LRT yang menghubungkan wilayah 

Bogor dan Jakarta. Namun demikian, Lamudi (2017) menyebutkan bahwa 

pasokan unit apartemen justru meningkat sebesar 12.4 persen selama kuartal II 

tahun 2016 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengembang masih optimis akan 

perkembangan apartemen. 

Optimisme ini tentunya harus didukung oleh perencanaan pembangunan 

yang matang, sehingga informasi mengenai bagaimana konsumen bisa dan 

mampu menilai hunian vertikal sangat dibutuhkan oleh developer untuk dapat 

menyusun strategi dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu, rumusan 

masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagaimana pilihan konsumen terhadap atribut produk apartemen? 

2. Bagaimana pengaruh variabel attitude, subjective norm dan perceived 

behavioral control terhadap minat pembelian? 

3. Bagaimana pengaruh psikografis konsumen terhadap minat pembelian 

apartemen? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengidentifikasi pilihan konsumen terhadap atribut produk apartemen. 

2. Menganalisis pengaruh variabel attitude, subjective norm dan perceived 

behavioral control terhadap minat pembelian. 

3. Menganalisis pengaruh psikografis konsumen terhadap minat pembelian 

apartemen. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Peneliti, dapat memperluas wawasan dalam mendalami ilmu yang diperoleh 

terkait dengan minat beli konsumen dan pemasaran. 

2. Pengembang properti, memiliki dan menemukan informasi baru mengenai 

minat beli konsumen terhadap pembelian unit apartemen. 
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3. Pemasar, dapat digunakan untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tepat 

dan terikat dengan minat beli konsumen. 

4. Institusi pendidikan, dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi 

pada penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini digunakan agar masalah yang diteliti lebih 

terarah, sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai perencanaan awal dan 

memberikan hasil yang optimal. Penelitian ini dibatasi pada kajian minat beli 

apartemen di Kota Bogor dan responden adalah konsumen yang mempunyai 

minat membeli apartemen di Kota Bogor. Minat pembelian apartemen diteliti 

menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Pembelian Konsumen 

Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir 

perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi 

pribadi (Kotler dan Amstrong 2008). Menurut Umar (2000), minat konsumen 

potensial akan suatu produk yang ditawarkan di pasar pada dasarnya terbagi atas 

tiga tahapan yaitu tahap mengetahui, terpengaruh dan bertindak untuk melakukan 

pembelian. 

Tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan keterlibatan pembeli dalam 

membeli dan derajat perbedaan di antara beberapa merek dapat dibagi menjadi 

empat (Kotler dan Amstrong 2008), yaitu sebagai berikut. 

1. Perilaku membeli yang kompleks, terjadi apabila pembeli terlibat dalam 

kegiatan membeli dan menyadari perbedaan penting di antara beberapa merek 

dari berbagai produk yang tersedia di pasar. Keterlibatan mereka semakin 

dalam apabila produk yang akan dibelinya berharga mahal, jarang dibeli, 

berisiko dan sangat berkesan. Pembeli akan melewati sebuah proses belajar 

yaitu berupa pengembangan kepercayaan terhadap produk, bergerak ke arah 

sikap, baru kemudian melakukan pemilihan yang seksama untuk mengadakan 

pembelian. 

2. Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Pihak pembeli akan 

memilih-milih sambil mempelajari apa yang tersedia tetapi mereka cepat 

membeli karena perbedaan merek tidak ditekankan. 

3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan. Perilaku membeli yang ditujukan 

hanya karena kebiasaan menyebabkan konsumen kurang terlibat dalam proses 

keputusan pembelian dan pada umumnya tidak terdapat perbedaan nyata antar 

merek. Pembuatan keputusan yang mendalam tidak dilakukan konsumen pada 

tipe ini. 

4. Perilaku membeli yang mencari keragaman. Keterlibatan konsumen yang 

rendah akan dihadapkan dengan berbagai pemilihan merek, hal ini terjadi 
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