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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pasar sistem keamanan rumah dan rumah pintar (smart home) 

merupakan pasar yang melaju cukup pesat di dunia. Hal ini didukung 

dengan adanya teknologi baru yaitu Internet of Things (IOT) dan teknologi 

telefon pintar (smart Phone) yang memungkinkan kedua peralatan tersebut 

saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan lainnya melalui jaringan 

internet. International Data Corporation (www.idc.com)  memprediksi bahwa 

belanja untuk kebutuhan IOT pada tahun 2020 dunia akan sebesar 1.7 

milyar dolar. 

Sebuah perusahaan di Amerika bernama Xfinite melakukan survey 

terhadap pasar Amerika dan menemukan fakta bahwa 63% konsumen di 

Amerika memilih system rumah pintar dikarenakan memerlukan salah satu 

fungsi dari rumah pintar yaitu fungsi sistem keamanannya. 

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan 

biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial seperti 

status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. 

Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. 

Menurut Abraham Maslow (1987) dalam Kotler dan Keller (2009:179) 

mengenai teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada 

tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, 

pangan dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan 

kebutuhan manusia yang paling penting. 
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Gambar 1.1 Hierarki Kebutuhan Manusia Menurut Maslow (1987) 
Sumber: Kotler dan Keller (2009) 
 

Seperti tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 pasal 28 ayat 1, 

rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperoleh dan 

dinikmati setiap orang. Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena 

mencakup  berbagai aspek, mulai dari sosial  ekonomi, politik, hukum, 

pertahanan dan keamanan,  

Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan 

membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan segala 

aktivitas termasuk aktivitas ekonomi, dengan demikian rasa aman ini akan 

mendukung tercapainya pembangunan. 
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Gambar 1.2 Jumlah Tindak Pidana Secara Total Tahun 2015 
Sumber: Biro Pusat Statistik 2016 

 
 
Seiring dengan perkembangan kemajuan jaman dan bertambahnya jumlah 

penduduk maka tingkat kejahatan semakin meningkat pula. Dari data Badan 

Pusat Statistik (2016) diketahui bahwa selama periode tahun 2013 jumlah 

kejahatan secara total di Indonesia adalah 342.082 kasus, jumlahnya naik pada 

tahun 2014  menjadi 352.317 kasus dan pada tahun 2015 naik menjadi 352.936. 

Upaya menjaga keamanan yang saat ini telah dilakukan adalah oleh 

masyarakat adalah dengan cara membentuk pos keamanan lingkungan, 

membentuk regu keamanan lingkungan, menambah jumlah hansip dan 

membentuk satuan pengamanan yang dibiayai secara kolektif oleh masyarakat 

maupun di biayai langsung oleh pengembang perumahan. 
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Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Untuk Menjaga 
Keamanan 

 

       Sumber: Biro Pusat Statistik 2016 
 
 

Dengan mengacu kepada tren keamanan di Indonesia yang semakin 

meningkat, peluang bisnis dibidang sistem keamanan rumah ini  sangat 

menjanjikan. Agar bisnis di area sistem keamanan rumah ini berkembang dan 

sukses maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli sistem keamanan rumah. Namun demikian saat ini ada suatu fenomena 

di mana tingkat kejahatan semakin tinggi namun penggunaan sistem keamanan 

rumah masih relatif sedikit. Seperti data yang ditunjukkan pada Tabel 1.2, 

penggunaan sistem keamanan rumah oleh karyawan PT.X  di Surabaya hanya 

sekitar 7,2% saja, padahal secara finansial karyawan PT.X mampu membeli  

sistem keamanan rumah dan secara tingkat pendidikan karyawan PT.X termasuk 
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mempunyai pendidikan yang tinggi dan cukup mengerti akan kegunaan sistem 

keamanan rumah. 

 

Tabel 1.4  Pengguna Sistem Keamanan Rumah di PT.X 

Departemen Jumlah 
Pengguna  Sistem Keamanan 

Rumah 
Information Services 31 3 
Operations 67 4 
Finance 76 4 
Human Resources 38 2 
Corporate Affair 15 2 
Sales 23 3 
Total 250 18 

Sumber: Data diolah 2018 

Dari penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen 

membeli sistem keamanan rumah, faktor tersebut di antaranya faktor pribadi dan 

faktor psikologis. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Pribadi dan Psikologi 

Terhadap Keputusan Pembelian Sistem Keamanan Rumah” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sistem 

keamanan rumah? 

2.  Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sistem keamanan rumah? 

3. Apakah faktor pribadi dan faktor psikologi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sistem keamanan rumah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui   apakah faktor pribadi 

dan psikologis mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli sistem keamanan rumah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian dari analisa pengaruh faktor pribadi dan faktor  psikologi  

terhadap pengaruh pembeli untuk memutuskan pembelian sistem keamanan 

rumah yang berupa tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran, terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang strategi 

pemasaran serta bahan kajian dan informasi khususnya pada industri sistem 

keamanan rumah.  

Manfaat Praktis  

Hasil penelitian dari analisa pengaruh faktor pribadi dan faktor psikologi  

terhadap pengaruh pembeli untuk memutuskan pembelian sistem keamanan 

rumah yang berupa tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran terhadap para wirausahawan yang bergerak di bidang 

sistem keamanan khususnya sistem keamanan rumah, sehingga para pebisnis 

mendapat  masukan dalam pemilihan strategi penjualannya. 


