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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun 

bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Bentuknya bervariasi di negara-

negara manapun. Perumahan biasanya dibangun oleh seorang kontraktor dengan hanya 

beberapa gaya rancangan rumah atau bangunan, sehingga penampilannya menjadi 

seragam. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pembentukan watak serta kepribadian seseorang. Perumahan 

tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan 

proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan memasyarakatkan diri 

dan menunjukan jati dirinya. 

Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong tinggi bila dibandingkan 

dengan negara-negara berkembang lainnya. Peningkatan jumlah penduduk itu juga 

meningkatkan kebutuhan akan fasilitas tempat tinggal, yang berarti pula akan 

meningkatkan kebutuhan akan unit-unit hunian baru. Penyediaan fasilitas perumahan 

dilaksanakan oleh kedua bela pihak, pemerintah dan swasta (pengembang). 

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku Utara terjadi sebanyak 244,49 ribu jiwa 

pertahun dengan Kota Ternate sebagai jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Maluku 

Utara. Meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan 

tempat tinggal baik dalam bentuk perumahan maupun non perumahan. Rumah merupakan 

salah satu kebutuhan pokok selain pakaian dan makanan yang permintaannya akan selalu 

meningkat sehingga mengakibatkan lahan di tengah perkotaan harganya melonjak 
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tinggi, maka lahan untuk membangun permukiman kemudian bergeser ke daerah 

pinggiran. Rumah berfungsi sebagai tempat berlindung, untuk mendapatkan kenyamanan 

dan keamanan, terhindar dari cuaca yang tidak menentu, hewan buas serta beristirahat. 

Kondisi ini dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku bisnis yang bergerak di bidang 

property untuk bersaing merebut pasar. Salah satu dari pelaku bisnis adalah pihak 

developer. Banyak perusahan muncul dengan memberikan berbagai fasilitas dalam 

menawarkan produknya. 

Developer (pengembang perumahan) semakin melebarkan sayapnya membangun 

perumahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni pelayanan, lokasi, 

prasarana, fasilitas, utilitas umum, desain bangunan, harga, dan kualitas. Faktor-faktor 

tersebut sebagai tolak ukur untuk menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli 

sebuah rumah. Sejalan dengan hal terebut maka pembangunan perumahan terus 

ditingkatkan dengan tetap memperhatikan syarat perumahan yang layak dan memenuhi 

standar kesehatan.  

Bagi developer (pengembang perumahan) keberhasilan yang diraih bukan hanya 

dari memenangkan persaingan bisnis, akan tetapi juga diukur dari kepuasan konsumen. 

Developer harus mampu memenuhi akan semua kebutuhan keinginan konsumen atau 

penghuni, sehingga penghuni dapat memperoleh kepuasan dari membeli rumah yang 

ditawarkan. Kepuasan sendiri dapat didefinisikan sebagai perbandingan hasil beberapa 

proses yang diharapkan tercapai dibandingkan dengan apa yang sebenarnya diterima. 

Kepuasan konsumen mencerminkan kinerja dari developer yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi penjualan di masa sekarang maupun di masa depan developer itu sendiri. 

Keberhasilan developer yang tinggi mencerminkan kinerja yang tinggi pula. Kinerja yang 
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dimaksudkan ialah hasil kerja developer yang diukur dengan tingkat kepuasan 

konsumennya. Penghuni tentunya memiliki kriteria penilaian tersendiri terhadap kualitas 

produk yang mereka terima, dan presepsi penghuni mungkin dapat berbeda dari presepsi 

pihak pengembang.  

Di Maluku Utara terdapat PT. Dagymoi Properti Indonesia dan PT. Bella Makmur 

Abadi yang bergerak di bidang property dan mengembangkan beberapa perumahan yang 

ada di Kota Ternate seperti PT. Dagymoi Properti Indonesia dengan perumahan Dagymoi 

Green Park – Soa Puncak dan Dagymoi Green Park – Tubo, dan PT. Bella Malmur Abadi 

dengan perumahan Makmur Megah Residence dengan menawarkan berbagai fasilitas 

yang ada. 

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian tentang “ANALISIS 

KINERJA DEVELOPER TERHADAP KEPUASAN PENGHUNI PERUMAHAN DI KOTA 

TERNATE DENGAN METODE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) DAN 

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat menarik permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan penghuni perumahan terhadap kinerja developer di Kota 

Ternate? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penghuni perumahan terhadap kinerja 

developer di Kota Ternate? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
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1. Mengetahui tingkat kepuasan penghuni perumahan terhadap kinerja developer di Kota 

Ternate 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan penghuni perumahan 

terhadap kinerja developer di Kota Ternate. 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut ini batasan dalam penelitian yang dilakukan : 

1. Penelitian ini mengukur tingkat kepuasan penghuni perumahan terhadap kinerja 

developer. 

2. Metode yang digunakan adalah metode CSI (Customer Satisfaction Index) dan IPA 

Importance Performance Analysis). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan  

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  

BAB II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori  

Dalam bab ini menjelaskan tentang acuan atau landasan teori yang menjadi dasar 

analisa dan evaluasi dalam penelitian.  

BAB III. Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi atau cara memperoleh data-data 

yang akan digunakan untuk analisa dan evaluasi dalam penelitian.  

BAB IV. Hasil dan Pembahasan  
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Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang ditunjang oleh 

BAB II. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran  

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil analisis dan memberikan 

saran-saran sehubungan dengan analisis yang telah dilakukan.


