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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setelah ditetapkannya pulau Batam  menjadi kota administratif  pada tahun 

1983 (Sumber: Profil Kota Batam, 2015), Batam menjadi kawasan industri 

terkemuka di Indonesia dan mendapatkan perhargaan kota terbaik dunia di 

Montreux, Switzerland tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya 

pembangunan dan pertumbuhan penduduk di kota Batam, terutama pada 

peningkatan jumlah pendatang yang setiap tahun terus bertambah. 

Batam sendiri membagi kawasannya menjadi beberapa bagian antara lain, 

kawasan industri, kawasan wisata, kawasan penyedia air bersih dan kawasan yang 

menjadi pusat kegiatan perdagangan ritel dan pemerintahan. Namun semakin 

pesat dan  padatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kota Batam, 

kecenderungan terhadap nilai investasi properti dan daya beli residence menjadi 

tidak seimbang, mengingat pembangunan dilakukan secara intens dan kontinyu 

sedangkan daya beli masyarakat terhitung kurang, terlihat dari banyaknya proyek 

pengembangan residence yang terbilang terlampau banyak dan akan terus 

bertambah. 

Oleh sebab itu, harus ditemukan solusi agar dapat menyeimbangkan antara 

pembangunan, kemampuan membeli / Ability To Pay (ATP) dan kemauan 

membeli / Willingness To Pay (WTP) masyarakat terhadap properti yang 

ditawarkan. 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey terhadap minat 

masyarakat terhadap properti yang ditawarkan. Pengukuran kemampuan membeli 

/ Ability To Pay (ATP) dan kemauan membeli / Willingness To Pay (WTP) 

masyarakat menggunakan metode Household Budget sehingga dapat 

terproyeksikan dan diketahui secara jelas estimasi rata-rata dari kemampuan 

membeli dan kemauan membeli masyarakat sebagai target investasi properti yang 

ditawarkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat hal-hal yang dibahas dalam latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Berapa nilai estimasi rata-rata kemampuan membeli / Ability To Pay (ATP) 

dan kemauan membeli / Willingness To Pay (WTP) masyarakat terhadap 

properti yang ditawarkan oleh developer ? 

b. Apa yang menjadi faktor-faktor penentu keputusan masyarakat untuk 

membeli properti yang ditawarkan oleh developer ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis nilai estimasi rata-rata kemampuan membeli / Ability To Pay 

(ATP) dan kemauan membeli / Willingness To Pay (WTP) masyarakat 

terhadap properti yang ditawarkan oleh developer. 
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b. Menganalisis faktor-faktor penentu keputusan masyarakat untuk membeli 

properti yang ditawarkan oleh developer. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini 

maka secara umum ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada : 

1. Penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai estimasi rata-rata kemampuan 

membeli / Ability To Pay (ATP) dan kemauan membeli / Willingness To Pay 

(WTP) masyarakat  terhadap properti yang ditawarkan oleh developer. 

2. Penelitian menggunakan data hasil pengolahan dari kuisioner yang 

disebarkan dan data penjualan dari developer sebagai acuan perhitungan. 

Dengan anggapan bahwa pertumbuhan penduduk, pembangunan dan 

kebutuhan masyarakat tiap individu memiliki tingkat yang sama.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai kemampuan 

membeli / Ability To Pay (ATP) dan kemauan membeli / Willingness To Pay 

(WTP) masyarakat  terhadap properti yang ditawarkan oleh developer di kota 

Batam. 

2. Dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi untuk peningkatan kualitas 

developer di kota Batam agar lebih cermat dan bisa mempertimbangkan 

antara pembangunan dan daya beli sesuai kebutuhan masyarakat. 
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3. Sebagai bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memaparkan secara sistematis 

dengan membagi penelitian ini menjadi beberapa bab yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya dan 

informasi lainnya yang diperoleh sebagai referensi untuk dijadikan dasar 

melakukan penelitian. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode atau pendekatan yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian serta 

tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

4. BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil dari pengumpulan data dan menganalisis permasalahan 

yang diteliti. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
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Menguraikan tentang kesimpulan yang berhasil diambil dari hasil perhitungan 

dan pembahasan serta memuat saran atau  rekomendasi yang berupa masukan 

untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik sejenis dengan 

penelitian yang telah dilakukan. 
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