
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Memilih rumah bukanlah persoalan mudah. Setiap orang memiliki 

keinginan-keinginan yang berbeda mengenai bentuk, ukuran dan lokasi 

rumah yang akan ditinggalinya. Rumah merupakan kebutuhan dasar 

setiap manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, rumah merupakan 

medium bagi setiap orang untuk berkumpul bersama keluarga, 

beristirahat, berkreasi dan berproduksi. Rumah juga mencerminkan tingkat 

penghasilan dan gaya hidup keluarga. Besar kecilnya ukuran rumah dapat 

dijadikan tolak ukur tingkat penghasilan penghuninya. Pemilihan rumah 

tanpa pagar menunjukan bahwa penghuni merasa yakin dengan 

keamanan kawasan perumahan yang ditinggalinya.  

 Memiliki rumah yang nyaman dan lingkungan yang asri adalah 

dambaan setiap individu, tetapi tidaklah mudah mencari rumah yang 

memiliki kriteria tersebut. Oleh karena itu, setiap pengembang daerah 

perumahan (developer) memiliki konsep yang berbeda-beda untuk 

menarik minat para calon konsumen untuk memilih rumah di kawasan 

pengembang tersebut. Kota Wisata memilih konsep harmoni didalam 

kehidupan, belajar, rekreasi dan berolahraga (harmony in living, learning, 

recreationand sporting). Konsep lingkungan perumahan yang dipilih 

dengan kenyataan di lapangan haruslah sesuai. Karena kesesuaian 



 

antara janji yang diberikan dan kenyataan akan memberikan kepercayaan 

yang tinggi dari konsumen.  

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di kota Jakarta 

terutama untuk kawasan perkantoran, pertokoan dan jalan bebas 

hambatan serta pertambahan penduduk Jakarta, maka kebutuhan rumah 

juga semakin bertambah. Permintaan rumah yang tinggi ini merupakan 

peluang yang bagus bagi para pengembang untuk membangun kawasan 

perumahan di sekitar wilayah Jakarta. Pengembangan kawasan 

perumahan dimulai pada tahun 1980 dan mencapai puncaknya pada 

tahun 1990-an. Tabel 1 menunjukkan pertambahan permintaan rumah 

selama kurun waktu 1991 – 2000 berdasarkan pertumbuhan pasangan 

suami istri (rumah tangga) baru. 

Tabel 1. Kebutuhan Rumah Tinggal di Wilayah Jabotabek Berdasarkan 
Pertambahan Pasangan Suami Istri Periode 1991-2000 

 

Tahun Pertambahan Pasutri  
(Rumah Tangga) Kebutuhan Rumah (Unit) 

1991 139.000 134.000 
1992 144.000 139.000 
1993 151.000 146.000 
1994 159.000 153.000 
1995 168.000 161.000 
1996 164.000 158.000 
1997 171.000 165.000 
1998 180.000 173.000 
1999 188.000 181.000 
2000 197.000 189.000 
Total 1.841.000 1.599.000 
 Sumber : Indonesia Real Estate Overview, 2000 

 Realisasi pembangunan perumahan dan pemukiman dalam 

PELITA VI- menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. 

Perum Perumnas serta para pengembang swasta yang tergabung dalam 
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Real Estate Indonesia (REI) maupun koperasi mempunyai komitmen 

dalam mendukung program pemerintah dalam membangun perumahan. 

Tabel 2 menunjukkan data pembangunan perumahan selama kurun waktu 

1973-1998  

   Tabel 2. Realisasi Pembangunan Perumahan Periode Tahun 1973-1998 

Tahun Perumnas 
(Unit) 

REI 
(Unit) 

Koperasi 
(Unit) 

1973 – 1978 50.672 2.682 - 
1978 – 1983 80.536 216.158 - 
1983 – 1988 70.795 217.643 - 
1988 – 1993 85.280 271.056 19.496 
1993 – 1998 291.200 336.158 52.695 

 

 Pengembangan kawasan perumahan tidak hanya di Jakarta saja 

tetapi meluas sampai daerah Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pada daerah 

tersebut banyak dijumpai kawasan-kawasan perumahan yang merupakan 

alternatif pilihan bagi para calon konsumen yang rata-rata bekerja di 

Jakarta. Masing-masing perumahan memiliki keunikan-keunikan tertentu, 

sehingga dapat menarik para konsumen untuk membeli rumah di kawasan 

tersebut. 

Tabel 3. Iklan Rumah yang Pernah Dilihat Kelompok Responden 
Penghuni Kota Wisata  

 
No Nama Perumahan 
1 Bintaro Jaya 
2 Bukit Sentul 
3 Bumi Serpong Damai 
4 Kota Wisata Cibubur 
5 Kemang Pratama 
6 Citra Grand Cibubur 
7 Lippo Karawaci 
8 Kota Legenda Bekasi 
9 Citra Raya 
10 Legenda Wisata Cibubur 

 Sumber : Indra K.P. 
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 Banyaknya kawasan perumahan di wilayah JABOTABEK membuat 

para konsumen semakin selektif untuk menentukan kawasan perumahan 

mana yang akan ia pilih sebagai tempat tinggalnya. Atribut-atribut 

kawasan perumahan seperti jarak antara tempat kerja dengan lokasi 

perumahan, kelengkapan sarana dan prasarana, harga rumah, konsep 

hunian, sistem kemanan, bentuk rumah dan kepercayaan terhadap 

pengembang adalah atribut yang dipentingkan konsumen dalam memilih 

kawasan perumahan. 

 Perilaku konsumen terhadap produk perumahan dapat bervariasi 

tergantung pada apa orientasinya. Oleh karena itu pemahaman perilaku 

konsumen terhadap produk perumahan sangatlah penting bagi para 

pengembang kawasan perumahan. Informasi tentang perilaku konsumen 

dapat digunakan oleh pengembang perumahan Kota Wisata Cibubur 

untuk merancang bentuk-bentuk rumah dan sarana-sarana pendukung 

lainnya dalam rangka pengembangan produk perumahan di Kota Wisata 

Cibubur. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Kompetisi yang ketat diantara pengembang perumahan di wilayah 

JABOTABEK dalam memasarkan produknya ditunjukkan dengan semakin 

beragamnya bentuk-bentuk dan type-type rumah serta sarana-sarana 

penunjang yang semakin komplit dalam rangka memanjakan para 

penghuninya. Inovasi-inovasi baru dalam bentuk desain-desain rumah 

yang menarik dan pembangunan sarana-sarana rekreasi baru merupakan 

4 



 

daya tarik bagi para calon konsumen untuk membeli rumah di Kota Wisata 

Cibubur. Pembangunan area komersial dengan gaya-gaya tematik akan 

menghidupkan suasan hunian yang mandiri di Kota Wisata Cibubur. 

Perilaku konsumen yang berbeda-beda serta perubahan gaya 

hidup masyarakat menyebabkan kebutuhan akan rumah dan sarana-

sarana pendukung lainnya senantiasa berbeda. Para pengembang 

kawasan perumahan harus senantiasa mengikuti perkembangan selera 

atau keinginan-keinginan konsumennya. 

Kurangnya perhatian Kota Wisata Cibubur untuk melakukan riset 

dalam bidang pemasaran menyebabkan terbatasnya pengetahuan 

perusahaan tentang perilaku konsumen terhadap produk perumahan yang 

telah terjual dan terhadap produk-produk perumahan yang akan dijual. Hal 

ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan konsumen terhadap rumah-rumah 

dan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kota Wisata. Aspirasi konsumen 

mengenai pelayanan purna jual juga seringkali tidak mendapatkan 

tanggapan dari pengembang. Hal ini dapat mempengaruhi citra Kota 

Wisata Cibubur di mata konsumennya. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

tersebut diatas, perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Atribut-atribut apa yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih 

perumahan Kota Wisata Cibubur. 
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2. Bagaimana perilaku konsumen setelah mereka tinggal di perumahan 

Kota Wisata Cibubur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis atribut-atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam 

menentukan atau memilih perumahan Kota Wisata Cibubur. 

2. Mengevaluasi kesesuaian produk perumahan Kota Wisata Cibubur 

dengan keinginan konsumen (penghuni Kota Wisata Cibubur). 
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