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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Apartemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tempat tinggal terdiri 

atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur,dsb yang beradapada satu lantai 

bangunan bertingkat; rumah flat; rumah pangsa; bangunan bertingkat yang terbagi 

dalam beberapa tempat tinggal. Jadi, apartemen pada prinsipnya merupakan suatu 

jenis hunian vertikal. Klasifikasi apartemen berdasarkan kepemilikan (Chiara 

dalam Suawa, Jefrey dan Luther, 2015), di antaranya: Apartemen Sewa, yaitu 

pemilik membangun dan membiayai operasi serta perawatan bangunan, penghuni 

membayar uang sewa selama jangka waktu tertentu; Apartemen Kondominium, 

yaitu penghuni membeli dan mengelola unit yang menjadi haknya, tidak ada 

batasan bagi penghuni untuk menjual kembali atau menyewakan unit miliknya. 

Penghuni biasanya membayar uangpengelolaan ruang bersama yang dikelola oleh 

pemilik gedung; Apartemen Koperasi, yaitu apartemen yang dimiliki oleh koperasi, 

penghuni memiliki saham didalamnya sesuai dengan unityang ditempatinya. Bila 

penghuni pindah, bisa dapat menjual sahamnya kepada koperasi atau calon 

penghuni baru dengan persetujuan koperasi. Biaya operasional dan pemeliharaan 

ditanggung oleh koperasi. 

Apartemen di Indonesia, khususnya ibukota Jakarta serta daerah penyangga di 

sekitarnya, seperti kawasan Tangerang dan Bekasi semakin berkembang. Hal ini 

dipengaruhi oleh lahan yang semakin terbatas dengan harga lahan yang semakin 

tinggi yang membuat konsep hunian saat ini mengalami perubahan konsep hunian 
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landed menjadi highrise atau vertikal. Harga lahan yang semakin mahal, otomatis 

menjadikan harga rumah tapak (landed house) juga menjadi lebih mahal. Sejak 

November 2014 sampai Mei 2015 tercatat bahwa terjadi pertumbuhan harga tanah 

tertinggi di Jakarta. Permintaan terhadap perumahan dan komersial sementara lahan 

yang terbatas membuat harga lahan terus naik. Begitu pula untuk Banten, di mana 

berkembang area terintegrasi antara tempat tinggal dan area komersial yang 

menghabiskan banyak lahan menjadikan harga tanah menanjak. Kebutuhan hunian 

seperti ini pun menjadi kebutuhan prospektif 

(www.properti.kompas.com/read/2016/02/05/074100321/Kebutuhan.Apartemen.d

i.Tangerang.Masih.Tinggi). Minat terhadap hunian apartemen juga besar karena 

jumlah kepadatan penduduk Jakarta yang membuat angka permintaan hunian 

meningkat pula. Apartemen dipilih untuk dikembangkan karena dapat menampung 

masyarakat dalam jumlah banyak walaupun lahan yang sempit karena bentuknya 

vertikal. Selain itu, pertimbangan lokasi yang dekat dengan perkantoran, pusat kota, 

dan kampus juga mempengaruhi minat terhadap kebutuhan menghuni apartemen. 

Pada awalnya pembangunan apartemen terjadi di semua penjuru Jakarta, selain 

Jakarta Timur. Pengembang juga sedikit yang melirik daerah penyangga, yaitu 

Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Namun harga tanah di Jakarta semakin 

mahal membuat pengembang menggeser lokasi ke luar kota. Tahun 2015, 

diperkirakan ada pertambahan 66 ribu unit baru kondominium yang berarti terjadi 

pertumbuhan sebanyak 48% menjadi 205 ribu unit di Jabodetabek 

(www.pusatdata.kontan.co.id/datavisual/apartemen/penyebaran). 

Berdasarkan laporan riset whitepaper 2015oleh Propertykita (diakses 25 

Oktober 2015 pukul 10:15), ditemukan bahwa Jakarta memiliki tingkat pencarian 
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apartemen tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia dengan alasan untuk 

dapat tetap dekat dengan kota. Terdapat lima area yang paling banyak dicari di 

Jakarta, yaitu: Bintaro, Cibubur, Cilandak, Duren Sawit, dan Kelapa Gading. 

Berikutnya daerah Banten dengan perkembangan area tempat tinggal yang 

berkembang pesat, menjadi pilihan pencari properti tempat tinggal yang ingin dekat 

dengan  Jakarta namun harga lebih terjangkau. Untuk area Banten, daerah yang 

paling banyak dicari adalah Serpong, Bumi Serpong Damai, Pondok Aren, 

Karawaci, dan  Pamulang. Selain area di atas, daerah sekitar Jakarta yang paling 

banyak dicari Bekasi dan Depok. 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Apartemen di Jabodetabek 

Sumber: http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/apartemen/keterisian 

(2015) 

 

Menurut riset yang dilakukan Cushman & Wakefield Indonesia pada kuartal 

III/2015 tercatat sebanyak 155.242 unit kondominium dibangun di Jabodetabek. 

Sampai akhir 2015 terdapat 33 juta jiwa tinggal di area Jabodetabek, di mana 32% 

di Jakarta dan 50% adalah usia produktif dan berada pada ekonomi tingkat 

http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/apartemen/keterisian
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menengah. Saat ini pembeli hunian apartemen masih didominasi oleh investor 

(70%) dan sisanya ialah pemakai (30%). Hal ini seiring berjalan waktu akan 

mengalami perubahan di mana perlahan pemakai atau end user akan meningkat 

jumlahnya (www.bisnis.com/properti/read/20151016/107/482739/cushman-

wakefield-apartemen-marak-di-pinggir-jakarta). Hal ini juga selaras dengan 

temuan Kartamihardja (2015) yang menyatakan bahwa saat ini 59% konsumen 

membeli apartemen dengan alasan untuk investasi. 

Menurut laporan kuartal II/2016 oleh Colliers International, apartemendi 

Jakarta akan mengalami pertambahan 15.442 unit di sisa tahun 2016 dan total 

25.222 unit pada tahun 2017. Pertumbuhan apartemen didominasi sebanyak 86,4% 

oleh segmen pasar kelas middle-lower. 

Kartamihardja (2015) dalam penelitiannya mendapati sebanyak 65% 

responden berminat untuk membeli apartemen, sedangkan sisanya sebanyak 35% 

responden tidak berminat membeli apartemen.  

 
Gambar 1.2 Minat Pembelian Apartemen 

Sumber: Kartamihardja (2015) 

 

Untuk faktor yang menjadi alasan  membeli apartemen pun bermacam-macam  

mulai dari investasi (59%), lokasi (21%), kepraktisan (9%), budget (6%), gaya 

hidup (1%), dan privasi (1%).  

http://www.bisnis.com/properti/read/20151016/107/482739/cushman-wakefield-apartemen-marak-di-pinggir-jakarta
http://www.bisnis.com/properti/read/20151016/107/482739/cushman-wakefield-apartemen-marak-di-pinggir-jakarta
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Gambar 1.3 Faktor Alasan Membeli Apartemen 

Sumber: Kartamihardja (2015) 

 

Sedangkan faktor-faktor yang membuat enggan untuk membeli apartemen juga 

dilihat yaitu karena masih memprioritaskan  rumah (22%), tidak ada halaman 

(17%), kurangnya regulasi (11%), biaya bulanan tinggi (11%), belum merasa perlu 

(11%), biaya bulanan yang tinggi (11%), tidak berminat (6%), minim ruang terbuka 

publik (6%) dan nilai jual jangka panjang rendah (6%). 

 

 
Gambar 1.4 Faktor Alasan Tidak Membeli Apartemen 

Sumber: Kartamihardja (2015) 

 

Pada sebuah studi oleh Cahyani, Ilhamdaniah, Nitih Indra K.D. (2012) 

menyatakan bahwa tujuan membeli apartemen adalah sebagai investasi (71%) 

atautempat tinggal kedua (22%). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 
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pembelian apartemen di antaranya adalah dekat dengan tempat kerja, kelengkapan 

fasilitas apartemen, kemudahan akses tol, harga, dan lokasi di tengah kota. 

Dari pemaparan di atas, saat ini fenomena permintaan apartemen di kota besar 

seperti Jakarta dan sekitarnya mengalami peningkatan. 

Dalam pemilihan apartemen, konsumen juga memiliki faktor-faktor yang 

menjadi alasan membeli apartemen di antaranya adalah lokasi dan motivasi untuk 

dijadikan tempat tinggal pribadi maupun  investasi. Faktor-faktor seperti  itu dapat 

membangun atau mempengaruhi buying attitude konsumen.  

Buying attitude merupakan sikap konsumen terhadap sebuah objek (produk) 

yang terbentuk berdasarkan atribut-atribut objek (produk) tersebut seperti misalnya 

bentuk, rupa, fitur, dan harga. Pada tahap selanjutnya, buying attitude dapat 

mempengaruhi buying intention. Buying intention merupakan keinginan konsumen 

untuk melakukan pembelian. Buying attitude merupakan faktor penting dalam 

menentukan buying intention konsumen. Buying attitude dapat digunakan untuk 

memahami dan memprediksi perilaku membeli konsumen. Dalam hal membeli 

apartemen pun dapat dilihat faktor yang membangun buying attitude konsumen 

sehingga dapat dilihat pula pengaruh buying attitude ini terhadap buying intention 

apartemen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi minat konsumen dalam  membeli apartemen. Beberapa faktor 

memang telah diteliti seperti pemaparan di atas, namun masih ada yang tidak 

menjadi obyek penelitian seperti pengaruh kualitas fisik, kualitas lingkungan dan 

kegiatan promosi apartemen. Pada penelitian ini, faktor-faktor tersebut dijadikan 

obyek studi dan melihat pengaruhnya terhadap niat membeli apartemen.Oleh 
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karena itu, berdasarkan bahasan di atas, maka topik pada penulisan penelitian ini 

ialah ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIBUYING 

ATTITUDE DANBUYING INTENTION DALAM PEMBELIAN APARTEMEN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat dilihat hal-hal apa saja yang 

mempengaruhi konsumen untuk membeli apartemen. Maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. apakah fasilitas apartemen berpengaruh terhadap buying attitude akan 

apartemen? 

2. apakah lokasi dan akses apartemen berpengaruh terhadap buying attitude akan 

apartemen? 

3. apakah kualitas lingkungan apartemen berpengaruh terhadap buying 

attitudeakan apartemen? 

4. apakah kualitas fisik apartemen berpengaruh terhadap buying attitude akan 

apartemen? 

5. apakah harga apartemen berpengaruh terhadap buying attitude akan 

apartemen? 

6. apakah kegiatan promosi apartemen berpengaruh terhadap buying attitude 

akan apartemen? 

7. apakahbuying attitude akan apartemen berpengaruh terhadap buying intention 

akan apartemen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhibuying attitude konsumen dan 

pengaruhnya terhadap buying intentionpembelian apartemen. 

2. untukmenilai faktor apa yang paling berpengaruh positif terhadap buying 

attitude pembelian apartemen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan boleh memberi manfaat yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Maka oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan 

akan faktor-faktor dari apartemen yang mempengaruhi pertimbangan konsumen 

dalam melakukan pembelian apartemen. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi informasi pendukung bagi 

pengembang apartemen agar dapat membangun apartemen dengan memerhatikan 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen ketika akan membeli 

apartemen. 

 

1.5 Pembatasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini juga mengadakan batasan pada studi yang dilakukan. Batasan 

tersebut di antaranya ialah variabel yang digunakan pada penelitian yaitu: fasilitas 

apartemen, lokasi dan akses apartemen, kualitas lingkungan apartemen, kualitas 
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fisik apartemen, harga apartemen, kegiatan promosi apartemen, buying 

attitudeakan pembelian apartemen, serta buying intention. 

Selain variabel di atas, batasan juga dilakukan terhadap segmentasi pasar, di 

mana apartemen yang dimaksudkan merupakan apartemen kelas menengah dengan 

rentang harga Rp 200.000.000 – 400.000.000 per unit dan pendapatan konsumen 

ialah ≥ Rp 10.000.000 per bulan.Pembatasan ini dipilih karena berdasarkan laporan 

kuartal II/2016 oleh Colliers Internasional, apartemen kelas middle-lower 

mendominasi tingkat pertumbuhan sebanyak 86,4%. 

Pembatasan lain adalah pada wilayah penelitian yang hanya akan dilakukan di 

wilayah Tangerang dan Jakarta. Tangerang dipilih karena permintaan apartemen di 

Tangerang dinilai cukup tinggi, dengan indikasi muncul lebih dari 30 proyek hunian 

vertikal di kawasan kota / kabupaten Tangerang dengan kapasitas 54.988 unit 

apartemen(http://properti.kompas.com/read/2016/10/24/225100721/tangerang.pri

madona.baru.proyek.properti). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini secara garis besar disusun agar dapat 

memberikan gambaran mulai dari latar belakang sampai pemecahan masalah dan 

kesimpulan yang terdiri dari lima bab utama sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang fenomena perkembangan apartemen, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah penelitian, 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian 

sebagai acuan dasar dalam analisis penelitian. Selain itu terdapat juga penelitian 

terdahulu beserta model konseptual yang diurai dalam beberapa hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional, dan metode analisis 

yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan profil serta demografi responden, statistik deskriptif 

variabel, analisis data penelititan yang diperoleh melalui penghitungan statistik, dan 

pembahasan hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penulis akan penghitungan serta analisis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 




