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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman yang sudah modern ini, rumah sudah menjadi kebutuhan 

pokok bagi manusia. Rumah digunakan sebagai tempat untuk berteduh dan 

berlindung. Rumah juga menjadi tempat tumbuh kembang bersama keluarga (S. 

Ismail et al., 2014). Sebagai umat muslim yang berpedoman kepada Al-Quran, 

sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Termasuk dalam hal 

tempat tinggal, Allah SWT telah berfirman dan menyebutkannya dalam Al-

Quran. 

Berkenaan dengan kebutuhan rumah di Indonesia, Menteri Keuangan, Sri 

Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebutuhan penyediaan rumah bagi 

masyarakat berkisar antara 820.000 hingga 1 juta rumah per tahunnya. Kebutuhan 

akan rumah dapat dipenuhi sekitar 40 persen oleh sektor swasta, sedangkan 

pemerintah hanya bisa mengintervensi sebanyak 20 persen. Sisanya, yaitu 

sebanyak 40 persen tidak dapat terpenuhi sehingga terdapat rumah tangga yang 

tidak memiliki tempat tinggal atau yang disebut dengan backlog. Jika setiap tahun 

dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi baik dari 

sektor swasta maupun intervensi pemerintah, maka akan selalu ada backlog 

(Bareska, 2017). Angka backlog akan semakin bertambah besar bila hanya 

dibiarkan dan tidak diselesaikan secara benar (Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan, 2015). 

Di sisi lain, bila melihat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tercatat 

hingga bulan Desember 2020 sebesar 271.349.889. Berdasarkan dari hasil sensus 

penduduk yang dilansir dalam BPS bahwa pada tahun 2020 tersebut, terlihat 

adanya peningkatan sebesar hampir 33 juta penduduk dari sensus di tahun 2010 

silam. Dengan begitu, penambahan kebutuhan rumah di Indonesia akan 

berbanding lurus sejalan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia (Novandi, 

2021). 
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Tabel 1 1 

Jumlah Rumah Tangga yang Belum Memiliki Rumah 

Tahun Rumah Tangga di Indonesia 

(juta) 

Jumlah Backlog di 

Indonesia (juta) 

2020 72,7 16,4 

2019 71,4 15,2 

2018 70,1 14,0 

2017 69,3 14,1 

Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Lokadata (2021) 

Dilihat dari tabel 1.1 bahwa setiap tahunnya jumlah rumah tangga yang 

terus meningkat berbanding lurus dengan jumlah backlog di Indonesia. Jumlah 

backlog hingga Maret 2020 sebesar 16,4 juta atau 22,6 persen dari total rumah 

tangga di Indonesia (Novandi, 2021). Maka dari itu, jumlah permintaan rumah 

juga akan meningkat seiring dengan penambahan backlog setiap tahunnya 

(Susetyo & Zam, 2017). 

 

Gambar 1.1 

10 Provinsi dengan Backlog Tertinggi dan Pendistribusian Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dalam Lokadata (Novandi, 2021) 

Dari penjelasan gambar di atas terlihat bahwa kebutuhan rumah tinggal 

dan backlog yang terjadi justru kurang diperhatikan pemerintah secara serius. 
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Data yang dilansir Bank Indonesia dalam Novandri (2021) menunjukkan bahwa 

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dalam bentuk subsidi bunga 

kredit, paling banyak mengalir ke wilayah Jawa Barat dengan nilai 23,9% dari 

total subsidi perumahan yang bernilai triliunan. Dari gambar di atas, terlihat 

bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang tinggi di Jawa 

Barat tidak dapat menutupi tingkat backlog di Jawa Barat yang cukup tinggi. 

Meninjau aspek tingginya jumlah penduduk Indonesia yang beragama 

Islam dan meningkatnya pula permintaan tempat tinggal dari tahun ke tahun 

menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi developer untuk 

mengembangkan bisnis perumahan berbasis syariah (Novandi, 2021), Lebih dari 

itu, pada perkembangan zaman saat ini, banyak masyarakat Islam menginginkan 

untuk mengonsumsi barang-barang berbasis syariah (Ali, 2008). Adapun yang 

dimaksud dengan syariat hukum-hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT 

untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun 

Sunah Nabi, yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan atau penegasan 

(Mardani, 2014). 

Meskipun penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam, akan 

tetapi dari segi sosial, ekonomi, dan aliran politiknya masih belum sepenuhnya 

berdasar pada prinsip syariah (Suharto & Anwar, 2018). Dalam hal tersebut 

menjadi pertanyaan besar bahwa sudah taatkah masyarakat Islam pada agamanya 

dan sudahkah masyarakat muslim mau memenuhi kepatuhan syariah dalam hal 

bermuamalah (Mardian, 2019).  

Namun di sisi lain, ada harapan baru muncul dari isu syariah yang selalu 

memiliki urgensitas tinggi di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia. 

Potensi kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki rumah dengan skema 

syariah akan mengalami peningkatan. Properti syariah tanpa bank menjadi model 

alternatif, karena tidak perlu menggunakan intermediasi pihak lain yakni lembaga 

keuangan apa pun baik bank maupun non-bank seperti koperasi. Dari segi skema 

cukup berkembang secara pesat walaupun masih relatif baru dan menjadi salah 

satu pihak yang akan sangat membantu (D. Ismail, 2021). 

Industri properti syariah kini mulai tumbuh dan berkembang di tengah 

masyarakat sejalan dengan perkembangan keuangan syariah tersebut (Mingka, 
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2018). Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mengungkapkan bahwa 

porsi pembelian properti melalui sistem syariah mulai meningkat 11,23 persen 

per tahunnya (Latief, 2016). Properti syariah merupakan salah satu sektor dari 

industri halal. Kini industri halal tersebut sedang fokus dikembangkan melalui 

Masterplan Aksi Ekonomi Syariah tahun 2019-2024 (Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2018). 

Properti syariah sudah mulai banyak dikembangkan dan dipasarkan, tetapi 

dari segi pertumbuhannya belum sesuai dengan harapan (Muslian, 2020). Salah 

satu penyebabnya karena keberadaan properti syariah dimanfaatkan oleh 

segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan Kabid 

Humas Polda Metro Jaya mengungkap dari laman youtube (Kompas TV, 2020) 

bahwa terjadi tindak kejahatan dengan melakukan penipuan penjualan rumah 

dengan skema pembiayaan syariah di Banten dengan jumlah korban lebih dari 

3.600 orang dan total kerugian mencapai Rp. 40 miliar.  

Jika melihat fenomena yang terjadi di Kota Surabaya, Polda Metro Jaya 

mengungkap (Kompas TV, 2019) bahwa di Kota tersebut terjadi tindak kejahatan 

penipuan penjualan rumah dengan skema pembiayaan syariah dengan jumlah 

kerugian mencapai Rp. 1 Triliun. Sedangkan korban yang melapor sekitar 32 

orang (Baihaqi, 2020). Di Kota Bandung pun sedikitnya terdapat 135 orang yang 

menjadi korban oknum penipuan properti syariah. Para konsumen yang menjadi 

korban ikut tergiur dengan iming-iming tidak melibatkan bank dan harga rumah 

yang murah dengan cicilan tanpa bunga. Pada kasus ini kerugian konsumen 

ditaksir mencapai Rp. 11,4 Miliar (Dinillah, 2018).  

Menurut salah satu praktisi properti syariah Dandi Irawan dalam Galuh 

Finna (2020) menyatakan bahwa tindak kejahatan berbasis penipuan ini 

memberikan pengaruh yang buruk terhadap penjualan properti syariah secara 

keseluruhan. Penurunan penjualan turun secara drastis diakibatkan fenomena 

penipuan properti yang membawa label syariah (AlQorni, 2020). Masalah tersebut 

pula yang akhirnya mempengaruhi niat masyarakat muslim dalam memilih properti 

syariah. Permasalahan tentang niat beli properti berbasis syariah inilah yang belum 

mendapatkan solusi kompleks (Zaini, 2020). 
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Menurut pra-penelitian yang sudah penulis lakukan kepada 44 responden 

yang berdomisili di Jawa Barat dan DKI Jakarta, mayoritas sebanyak 91% persen 

(33 responden) telah mengetahui istilah properti syariah. 

 

Gambar 1.2Sebaran responden kuesioner pra-penelitian 

Sumber: Hasil Olah Data Pra-Penelitian 

 

Gambar 1.3 

Tingkat pengetahuan responden tentang properti syariah 

Sumber: Hasil Olah Data Pra-Penelitian 
  

 

Dari pra-penelitian tersebut diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 

76,7 persen (33 responden) telah mendengar dan mengetahui pemberitaan masalah 

properti syariah bodong. Akibat yang muncul dari berita tersebut ternyata 

memberikan dampak terhadap stigma responden sebanyak 60,5 persen (20 

responden) terhadap properti syariah tersebut. 
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Gambar 1.4 

Pengetahuan responden tentang masalah penipuan properti syariah bodong 

Sumber: Hasil Olah Data Pra-Penelitian 

 

Gambar 1.5 

Stigma responden mengenai properti syariah setelah mengetahui penipuan properti syariah 

Sumber: Hasil Olah Data Pra-Penelitian 

 

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

J. K. Dewi dan Warsono (2007) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara dampak penipuan yang dirasakan konsumen dan sikap 

konsumen pada toko online dengan kesediaan konsumen untuk membeli barang 

atau jasa secara elektronik. 

Pada kenyataannya, fenomena penipuan penjualan properti berkedok 

syariah yang dilakukan oleh oknum tindak pelaku kejahatan memberikan dampak 

negatif untuk perusahaan properti syariah karena dapat mengubah pandangan 

masyarakat Muslim yang akhirnya berpengaruh terhadap niat beli. Pasalnya, 

intensitas konsumsi berita penipuan e-commerce dan intensitas komunikasi 

kelompok akan mempengaruhi niat beli seseorang (Handayaningtyas dan Sunarto, 
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2020). Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pemecahan solusi yang 

komprehensif berupa penelitian mengenai niat beli masyarakat terhadap properti 

syariah non-bank. 

Dengan demikian, fenomena penipuan properti berkedok syariah yang 

berpengaruh terhadap niat beli masyarakat merupakan permasalahan yang serius 

dan perlu mendapatkan penanganan dengan segera. Sebab apabila kondisi tersebut 

terus dibiarkan begitu saja, maka niat beli masyarakat produk properti syariah akan 

mengalami penurunan dan membuat penjualan perusahaan properti syariah juga 

akan menurun. Pertumbuhan industri properti syariah pun akan terhambat atau 

bahkan terpukul mundur. Oleh karena itu, penting untuk diteliti mengenai faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim untuk berniat 

membeli properti syariah agar industri properti syariah dapat merumuskan strategi 

pengembangan dan pemasaran yang tepat.  

Sejalan dengan hasil riset Tren Pasar Properti semester I/2021 yang 

dilakukan oleh perusahaan pencarian properti, Lamudi (2021) mengungkapkan 

bahwa dalam lima tahun terakhir demografi pencari properti usia 25 sampai 45 

meningkat. Mayoritas pencarian properti dilakukan oleh mereka yang berada di 

rentang usia 25 sampai 34 sebagai kelompok pencari properti yang terbanyak. Pada 

rentang usia tersebut umumnya lahir di tahun 1980-1995 atau yang sering disebut 

dengan generasi Y. 

Generasi Y atau yang dikenal dengan sebutan generasi millennial atau 

millennium ini lahir pada kisaran tahun 1980-1995. Generasi Y kerap menggunakan 

kecanggihan teknologi komunikasi instant seperti instant messanging, SMS, email 

dan lain. Hal ini disebabkan karena generasi Y merupakan generasi yang tumbuh 

pada era internet booming (Lyons, 2004). Bukan hanya itu, generasi Y pun masuk 

ke dalam kategori yang lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi, 

sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi 

di sekelilingnya (Putra, 2016). 

Niat pembelian yang dimiliki konsumen berasal dari sikap dan penilaian 

konsumen terhadap suatu produk serta faktor-faktor eksternal dari produk tersebut. 

Faktor yang sangat penting untuk memprediksi perilaku konsumen adalah sikap, 

penilaian, serta faktor-faktor eksternal lainnya (Ajzen dan Fishbein, 1975). Hal ini 

https://www.tribunnews.com/tag/lamudi


8 

 

 
Aisyah Alizza Rahmah Ramli, 2022 
DETERMINASI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP NIAT BELI PROPERTI SYARIAH NON-BANK 
DENGAN ISLAMIC BRANDING SEBAGAI VARIABEL MODERASI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berangkat dari Grand Theory of Planed Behavior yang dicetuskan oleh Ajzen 

(1991). Niat pembelian dapat mengukur seberapa besar kemungkinan konsumen 

dalam membeli sebuah produk (Schiffman dan Kanuk, 2000). Dengan demikian, 

perlu adanya penguatan dari variabel lain yang dapat memengaruhi niat beli 

masyarakat muslim terhadap properti syariah non-bank. Dalam berbagai kajian 

literatur, setidaknya ada lima variabel yang dapat memengaruhi niat beli. 

Pertama, niat beli dipengaruhi oleh variabel religiositas. Tingkat religiositas 

yang dimiliki masyarakat Muslim umumnya dipandang sebagai sebuah elemen 

penting dalam keinginan berniat membeli produk properti syariah non-bank. Al 

Qorni et al. (2020) menyatakan bahwa tingkat religiositas berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan properti syariah non-bank. Sejalan dengan temuan yang 

diperoleh oleh Hamid dan Masood (2011) menyatakan bahwa tingkat religiositas 

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian properti syariah. Bertolak 

belakang dengan hasil temuan tersebut, Lailyah (2020) menyatakan bahwa 

religiositas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli properti syariah. 

Kedua, unsur lain yang memengaruhi niat beli adalah tingkat pengetahuan. 

Pengetahuan atau tingkat literasi produk merupakan elemen penting bagi konsumen 

dalam melakukan transaksi atau pembelian. Karena dengan literasi atau 

pengetahuan maka akan mengetahui mana yang baik/boleh dan mana yang tidak 

baik/tidak boleh dilakukan oleh konsumen khususnya dalam menggunakan produk 

properti syariah (Fatimatuzahroh, 2018). Wijayaningtyas (2017) menyatakan 

bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap niat pembelian rumah. Studi tersebut 

menemukan bahwa pengetahuan lingkungan secara positif mempengaruhi niat beli 

rumah ramah lingkungan serta sikap terhadap rumah tersebut. Menurut Ursula et al. 

(2016) pengetahuan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan 

sikap yang diperlukan terhadap konsumsi produk ramah lingkungan, salah satunya 

adalah produk rumah. Berbeda dengan temuan tersebut, Yahya (2016) menyatakan 

bahwa pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

produk properti syariah. 

Ketiga, unsur lain yang memengaruhi niat beli adalah tingkat harga. Harga 

menjadi variabel penentu nasabah dalam memilih suatu produk. Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suharto dan Anwar, 2018) bahwa Minat 
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masyarakat terhadap KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Syariah) pada BNI syariah 

terbentuk dari angsuran yang flat dan proses administrasi yang cukup mudah, 

menilai beberapa faktor yang mempengaruhi alasan untuk menggunakan (Kennedy 

et al., 2020). Berbeda dengan temuan tersebut, Lailyah (2020) menyatakan bahwa 

tingkat harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli produk 

properti syariah. 

Keempat, unsur lain yang memengaruhi niat beli adalah tingkat promosi. 

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan promosi sudah dilakukan oleh pihak pengembang 

perumahan maupun perbankan belum menaikkan minat nasabah milenial dalam 

memilih KPR Syariah. Tetapi pendekatan promosi personal memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat nasabah milenial memilih KPR syariah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Hidayat (2020) 

memberikan hasil bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat generasi milenial di Yogyakarta menggunakan produk KPR pada Bank 

Syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Idris (2021) yang 

menunjukkan bahwa promosi berpengaruh negatif terhadap niat pembelian. 

Kelima, unsur lain yang memengaruhi niat beli adalah tingkat kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi hal yang penting dalam pertimbangan calon 

konsumen dalam memilih produk properti syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hamid dan Masood (2011) bahwa kualitas 

pelayanan “cepat dan efisien” menjadi faktor penting kedua dalam kriteria 

pemilihan produk properti syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin 

(2008), bahwa kualitas pelayanan menjadi variabel yang mempengaruhi pemilihan 

produk properti syariah sebagai kriteria pemilihan produk properti syariah. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh N. Aziz dan Hendrastyo (2020)  yang 

menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap niat 

pembelian. 

Berkenaan dengan penjelasan yang telah dipaparkan penulis dan meninjau 

hasil penelitian terdahulu, ternyata masih terdapat inkonsistensi pada hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu penulis akan meneliti kembali 

faktor-faktor tersebut apakah berpengaruh terhadap niat beli properti syariah. 

Penulis memfokuskan pada lima faktor, yaitu: tingkat religiositas, pengetahuan, 
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tingkat harga, promosi, kualitas produk dan Islamic branding sebagai variabel 

moderasi. 

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat Islamic branding 

digunakan sebagai variabel moderasi. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan disertai bukti ilmiah mengenai 

analisis determinan masyarakat muslim terhadap niat properti syariah Non-Bank 

pada generasi Y di Jawa Barat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “DETERMINASI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP 

NIAT BELI PROPERTI SYARIAH NON-BANK DENGAN ISLAMIC 

BRANDING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada 

Generasi Y di Jawa Barat)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membatasi masalah  Dalam  

penelitian di antaranya sebagai berikut: 

1. Jumlah backlog di Indonesia hingga Maret 2020 sebesar 16,4 juta atau 22,6 

persen dari total rumah tangga di Indonesia (Novandri, 2021) 

2. Dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), porsi pembelian properti melalui 

sistem syariah mulai meningkat 11,23 persen per tahun (Latief, 2016). 

3. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang tinggi di Jawa Barat tidak 

menutupi tingkat backlog di Jawa Barat yang cukup tinggi (Novandri, 2021). 

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pengetahuan Islam agar dapat 

menarik niat beli properti syariah (Fatimatuzahroh, 2018) 

5. Terjadi tindak kejahatan dengan melakukan penipuan penjualan rumah dengan 

skema pembiayaan syariah di Banten dengan jumlah korban lebih dari 3.600 

orang dan total kerugian mencapai Rp. 40 miliar (KompasTV, 2019).  

6. Intensitas konsumsi berita penipuan e-commerce dan intensitas komunikasi 

kelompok akan mempengaruhi niat beli seseorang (Handayaningtyas dan 

Sunarto, 2020). 

7. Properti syariah sudah mulai banyak dikembangkan dan dipasarkan, tetapi dari 

segi pertumbuhannya belum sesuai dengan harapan karena keberadaan properti 

syariah dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab 

(Muslian, 2020). 
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8. Dari hasil pra-penelitian diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 76,7 

persen (33 responden) telah mendengar dan mengetahui pemberitaan masalah 

properti syariah bodong. Akibat yang muncul dari berita tersebut ternyata 

memberikan dampak terhadap stigma responden sebanyak 60,5 persen (20 

responden) terhadap properti syariah tersebut. 

9. Sejalan dengan hasil riset Tren Pasar Properti semester I/2021 yang dilakukan 

oleh perusahaan pencarian properti bahwa dalam lima tahun terakhir demografi 

pencari properti usia 25 sampai 45 meningkat (Generasi Y) (Arifin, 2021)  

10. Masih terdapat masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya pada variabel tingkat religiositas, tingkat pengetahuan, tingkat 

harga, tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan dan tingkat islamic 

branding. 

11. Permasalahan tentang niat beli properti berbasis syariah belum mendapatkan 

solusi kompleks (Zaini, 2020).  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dari itu penulis 

mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat religiositas, tingkat pengetahuan, tingkat harga, 

tingkat promosi, tingkat kualitas pelayanan, Islamic branding, niat beli, dan 

properti syariah non-bank? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap niat beli properti syariah 

non-bank? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan terhadap niat beli properti syariah 

non-bank? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat harga terhadap niat beli properti syariah non-

bank? 

5. Bagaimana pengaruh tingkat promosi terhadap niat beli properti syariah non-

bank? 

6. Bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan terhadap niat beli properti 

syariah non-bank? 

7. Bagaimana Islamic branding memoderasi tingkat religiositas terhadap niat beli 

properti syariah non-bank? 
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8. Bagaimana Islamic branding memoderasi tingkat pengetahuan terhadap niat 

beli properti syariah non-bank? 

9. Bagaimana Islamic branding memoderasi tingkat harga terhadap niat beli 

properti syariah non-bank? 

10. Bagaimana Islamic branding memoderasi tingkat promosi terhadap niat beli 

properti syariah non-bank? 

11. Bagaimana Islamic branding memoderasi tingkat kualitas pelayanan terhadap 

niat beli properti syariah non-bank? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, secara 

umum penelitian ini bertujuanuntuk mendeskripsikan niat masyarakat muslim 

terhadap pembelian properti syariah Non-Bank. Penelitian ini juga untuk 

mengetahui dan membuktikan secara empiris bagaimana tingkat religiositas, 

tingkat pengetahuan, tingkat harga, promosi dan kualitas produk berpengaruh 

terhadap niat beli properti syariah non-bank. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kondisi aktual mengenai Islamic branding yang memoderasi 

tingkat religiositas, tingkat pengetahuan, tingkat harga, promosi, kualitas 

pelayanan, berpengaruh terhadap niat beli properti syariah Non-Bank. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui tujuan penelitiannya, penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

berupa ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya dalam niat beli, serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk halal. 

Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi 

bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para stakeholder komunitas-

komunitas pengembang produk-produk halal, produsen-produsen maupun 

pemerintah Indonesia serta para developer properti syariah dan memberikan 
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informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan strategi 

pengembangan penjualan produk-produk halal dalam industri halal di Indonesia. 


