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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 
Konsumen Terhadap Keputusan Sewa Sebagian Tanah Dan Bangunan Pada Area Gedung 
Kementerian Dalam Negeri. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, wawancara 
dan data Sekunder, yakni data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh 
pihak pengumpul data primer atau orang lain. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat 
Kementerian Dalam Negeri terdiri empat sebagai informan dan narasumber. Dua informan 
yaitu selaku Koordinasi Lapangan dan anggota Barang Milik Negera, serta dua narasumber dari 
pihak penyewa yaitu M dan F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor perilaku 
konsumen terhadap keputusan sewa sebagian tanah dan bangunan, faktor yang paling dominan 
yang menjadi penentu terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan terhadap 
produk pembiayaan yakni faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis, sementara untuk 
faktor kebudayaan kurang berpengaruh dalam perilaku pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci : Faktor-faktor perilaku konsumen, Keputusan pembelian atau sewa 
 

ABSTRACT 
This study aims to determine the Analysis of Factors Affecting Consumer Behavior Towards 
the Decision of Leasing Some Land and Buildings in the Building Area of the Ministry of the 
Interior. Data collection techniques using primary data, interviews and secondary data, namely 
primary data that has been further processed and presented, either by the primary data 
collector or other people. This research was conducted at the Ministry of Home Affairs 
headquarters consisting of four as informants and resource persons. Two informants, namely 
as Field Coordination and members of State Property, and two informants from tenants namely 
M and F. The results of this study indicate that the factors of consumer behavior towards the 
decision to lease a portion of land and buildings, the most dominant factor that determines the 
behavior consumers in making decisions on financing products namely social factors, personal 
factors, and psychological factors, while for cultural factors less influential in decision-making 
behavior. 
 
Keywords : Consumer behavior factors, Purchase or rental decisions 
PENDAHULUAN 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis penerimaan negara 

yang potensial dalam penyelenggaraan APBN. Pemerintah memiliki kewenangan untuk 
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menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam undang-

undang dasar 1945 dituangkan lebih rinci dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik.  

Berdasarkan data APBN dari tahun 2008-2012, persentase PNBP dalam penerimaan 

negara secara keseluruhan tidak pernah kurang dari 20%. Bahkan pada tahun 2008 PNBP 

menyumbangkan 320,6 triliun atau sekitar 32.66% dari seluruh penerimaan negara. Hal tersebut 

didukung lebih lanjut melalui fakta bahwa penerimaan negara dari sektor PNBP selama kurun 

waktu 2008-2012 terus mengalami tren yang positif. Pertumbuhan jumlah penerimaan negara 

dari sektor PNBP inilah yang membuat PNBP menjadi salah satu sektor penerimaan negara 

yang potensial. Oleh karena itu pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

akurat sangat diperlukan untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh PNBP serta untuk 

menjamin akuntabilitas pelaksanaan APBN. 

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, bahwa tujuan dari penyewaan Barang Milik Negara 

adalah mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain 

secara tidak sah. Berdasarkan hasil revaluasi BMN sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi 

Hasil Inventaris dan Penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakrta IV 

No. 0101/WKN.07/KNL.04/IP/2017 ditemukan beberapa asset berupa tanah dan bangunan 

yang tidak ditemukan, tidak digunakan serta dalam kondisi terbengkalai atau rusak berat, hal 

ini terjadi dikarenakan Biro Umum belum melaksanakan inventarisasi terhadap aset yang 

dimiliki oleh Sekretariat Jenderal. Maka dengan kejadian tersebut untuk Pengguna Barang atau 

Kuasa Pengguna Barang belum maksimal dalam menjalankan wewenang dan tanggung 

jawabnya yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pemeliharaan dan pengamanan BMN yang bedasarkan pada Peraturan Menteri  

 Dengan tujuan APBN yang menjadi pedoman penerimaaan dan pengeluaran Negara 

dalam melaksanakan tugas kenegaran untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan 

kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Bahwa 

penerimaan Negara rendah resiko utang meningkat. Berdasarkan data Pendapatan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak di Sekretariat Jenederal Kementerian Dalam Negeri menunjukan bahwa 

empat tahun belakangan mendapatkan pendapatan total sebesar 3 miliar rupiah. Dengan tahun 

2016 sejumlah 1,1 miliar rupiah, ditahun 2017 sejumlah 526 juta rupiah, ditahun 2018 sejumlah 

1,4 miliar rupiah dan ditahun 2019 sejumlah 1,2 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan yang tinggi dan ada penurunan 

sedikit ditahun terakhir. Keterbatasan informasi menjadi masalah karena akan menjadi 



	 3	

hambatan dalam meningkatkan peminat sewa. Situasi seperti ini harus diperhatikan agar dapat 

meningkat serta bertahan dan harus mengikuti perkembangan jaman terutama dibidang 

teknologi yang menjadi bagian dalam menarik minat beli konsumen.  

 Dapat dijelaskan mengenai klasifikasi pemasaran, yang dapat berpotensi mempunyai 

pengaruh maka peneliti melihat adanya faktor-faktor dalam pengambilan keputusan, untuk 

menyewa serta faktor yang menjadi dominan dalam pemilihan tempat sewa sebagian tanah dan 

bangunan pada area gedung Kemeterian Dalam Negeri menjadi sesuatu yang ingin diketahui 

lebih lanjut dalam penelitian ini. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan 

pemerintah pusat yan diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam, pendapatan 

bagian laba Badan Usaha Milik Negara, PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan 

Umum. 

LANDASAN TEORI 

Manajemen Pemasaran 

Pemasaran menjadi proses mengidentifikasi, mengantisipasi, dalam penetapan harga 

promosi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan semua pihak. 

Menurut William J. Stanton, yang dikutip oleh Basu Swastha dan Handoko (2005) menjelaskan 

bahwa pengertian pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang 

ada maupun pembeli potensial.  

Bauran Pemasaran 

Marketing mix sendiri menurut Basu Swastha (2000) marketing mix adalah kombinasi 

dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 

produk, harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Produk (Product) merupakan segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang dapat diciptakan oleh produsen. Harga (Price) Alat bauran pemasaran yang 

penting adalah harga, yaitu jumlah uang tertentu yang pelanggan harus bayar untuk 

mendapatkan barang atau jasa tertentu. Lokasi (Place) menjadi tempat dimana suatu usaha atau 

aktivitas usaha dilakukan. Promosi (Promotion) adalah istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan keseluruhan kegiatan komunikasi penjualan serta periklanan. 

Perilaku Konsumen 

Proses membuat ketertarikan konsumen tidak hanya itu akan tetapi mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2001) secara kuat dipengaruhi oleh 

karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Pada umumnya, orang pemasaran tidak 
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dapat mengendalikan faktor-faktor semacam itu, tetapi mereka harus memperhitungkannya. 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia meliputi seluruh 

individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi 

lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen 

berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat 

dimana ia dilahirkan dan berkembang. Menurut Kotler (2008) faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen terdiri dari Faktor Kebudayaan, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Faktor 

Psikologis. 

Faktor budaya menurut Kotler dan Armstrong (2012) yang dimaksud budaya ini adalah 

pergeseran budaya serta nilai-nilai dalam keluarga. Sementara sub budaya adalah sekelompok 

orang dengan sistem nilai yang terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan seperti 

biasa. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Dan kemudian 

kelas sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur Kelas sosial ditentukan oleh 

faktor tunggal, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, 

pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya. 

Faktor sosial merupakan faktor eksternal mengenai pengaruh lain dibalik seorang 

konsumen dalam mengambil keputusan. Yaitu terdiri dari kelompok referensi, keluarga, dan 

peran status konsumen dalam masyarakat. Menurut Wright (2006) produk dan pemilihan merek 

sering mencerminkan peran dan status sosial. 

Faktor kepribadian menurut Kotler (2002) didefinisikan sebagai karakteristik psikologis 

seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten 

dan bertahan lama terhadap lingkungan.  

Faktor Psikologis Menurut Kotler (2002) dalam Farabi (2015) menyatakan bahwa faktor 

psikologi sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup pada waktu 

sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa  lampau atau antisipasinya pada waktu yang 

akan datang. Pilihan barang yang   dibeli   seseorang   lebih   lanjut   dipengaruhi   oleh   faktor 

psikologi yang penting Motivasi, Persepsi, Pengetahuan, Keyakinan dan Sikap. 

Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian menurut Dharmmesta dan Handoko (2011) bila konsumen 

memutuskan untuk membeli, maka konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan yang 

harus di ambil menyangkut jenis produk, merek, penjual, kualitas, waktu pembelian dan cara 

pembayaranya..  
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Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition) Proses pembelian dimulai ketika pembeli 

mengenali masalah atau kebutuhan. Setelah pembelian produk terjadi, konsumen akan 

mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku konsumen berikutnya.  

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencangkup segala penerimaan 

pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut. Dalam pasal 1 butir 1 Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2018, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang 

dibayar oleh orag pribadi atau badan dengan memperoleh mafaat langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-

undangan, yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme 

anggaran pendapatan dan belanja Negara. 

Aset atau Aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan, menurut Bastian (2010) jika 

manfaat ekonominya di masa depan atau jasa potensialnya kemugkinan besar akan diperolah 

organisasi dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Menurut  

Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan 

negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam Undang-

Undang dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan 

nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada pinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi 

penganggaran dan fungsi pengaturan. Selaku fungsi penganggaran, PNBP merupakan salah 

satu pilar pendapatan Negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran 

pendapatan dan belanja Negara, melalui optimalisasi penerimaan Negara. Selaku fungsi 

pengturan, PNBP memegang pernan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan 

pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan Negara termasuk pemanfaatan 

sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyrakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Penetapan PP Nomor 22 Tahun 1997 merupakan langkah 

penertiban, sesuai dengan tujuan undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan 

tersebut tidak malahan menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.  

Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik tentunya akan memudahkan pelaksanaan 

penatausahaan aset negara dan merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah sebagai 
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salah satu penopang Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan atas asas fungsional, 

kepastian hukum, transparasi, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menjadi rujukan dalam tinjauan pustaka adalah penelitian yang ditulis oleh 

Munawaroh dengan judul “Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan 

Terhadap Produk Pembiayaan” pada Tahun 2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apa saja faktor yang mempengaruhi dan bagaimana perilaku konsumen saat dihadapkan dengan 

keputusan dalam memilih jasa atau produk melalui pengenalan masalah lalu mencari informasi, 

yang kemudian melakukan evaluasi alternatife dan yang terakhir adalah keputusan pembelian 

dan hasil. Dan hasil penelitian yang di peroleh bahwa setiap calon nasabah yang melakukan 

pembiayaan terlebih dahulu melalui proses pengambilan keputusan yaitu mengenali 

permasalahan, mencari informasi, evaluasi alternatife, keputusan pembelian. Dan faktor 

dominan hasil penelitian ini mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya, faktor 

pribadi, dan faktor psikologis, sedangkan faktor sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan terhadap prodk pembiayaan. 

METODE PENELITIAN 

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Adapun 

subyek yang akan diobeservasi dalam penelitian ini adalah Koordinasi Lapangan Barang Milik 

Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Operator Barang Milik Negara pada 

Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri, Pihak penyewa Barang Milik Negara di 

lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendagri. 

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran dalam penelitian, yang 

dimaksudkan disini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data 

secara lebih terarah. Obyek dari penelitian ini adalah pelaksanaan sewa Barang Milik Negara 

di Lingkungan Sekretariar Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

Teknik Pengambilan Sampel  

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden dan informan (tatap 

muka), serta berdiskusi untuk mendapatkan data-data ataupun informasi yang dibutuhkan. Dan 

Data Sekunder, yakni data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau orang lain, dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder 

diperoleh dengan teknik studi dari perpustakaan, laporan, arsip, dokumen, internet, serta data 

dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, untuk 
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perumusan teori menggunakan arahan induktif, yaitu pendekatan untuk mengembangkan atau 

menegaskan suatu teori yang dimulai dengan bukti empris konkret dan berkembang menuju 

konsep yang lebih abstrak dan hubungan teoritis. 

Jenis Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dan 

menggambarkan proses terjadinya suatu tindakan pada keadaan tertentu melalui penjelasan atau 

analisis yang mendalam untuk memperoleh kesimpulan terkait fokus penelitian. Penelitian 

deskriptif dipilih untuk berusaha memaparkan sitiasi peristiwa, bahwa perilaku ekternal orang-

orang yang diamati dan mendokumentasikan kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi 

mereka dianggap memadai untuk memberikan penjelasan mengenai pemikiran dan tindakan 

manusia. 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan agar memperolah data primer 

dari data informan yang memiliki relevasi dengan topik penelitian. Pertanyaan yang diajukan 

bersifat terbuka agar diperoleh jawaban yang rinci, jelas dan sitematis sehingga dapat 

memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek yang diteliti. 

Observasi metode yang dimaksud dalam penelitian ini dengan pengamatan yang 

dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat melihat 

secara langsung untuk kemudian akan dilakukan pencatatan, menganalisa dan menarik 

kesimpulan.  

Analisis Data 

Dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan 

informasi yang diperlukan. Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-

peristiwa nyata yang ada di lapangan, juga mampu mengungkapkan nilai-nilai yang 

tersembunyi (hidden value). Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan prinsip triangulasi 

yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data dan lain sebagainya untuk 

mendapat kesimpulan yang utuh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

terhadap keputusan sewa sebagian tanah dan bangunan dalam area Gedung Kemendagri. 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri terdiri empat 

sebagai informan dan narasumber. Dari dua informan yaitu selaku Koordinasi Lapangan dan 

anggota Barang Milik Negera, serta dua narasumber dari pihak penyewa yaitu M dan F. Adapun 
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penyajian data, berupa data variabel penelitian. Sedang penyajian data tentang variabel 

penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Data-data yang diperoleh melalui 

data primer akan disajikan dalam bentuk narasi dan deskriptif sesuai dengan kenyataan di 

lapangan. Narasi hasil wawancara langsung dengan informan dari penyewa tanah atau 

bangunan dan anggota Barang Milik Negara pada bagian Biro Umum di Sekretariat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri. 

Hal ini dilihat dari catatan terhadap jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat 

Jenderal di bawah pengelolaan Biro Umum, bahwa berupa aset tanah sejumlah 32 bidang serta 

aset berupa gedung dan bangunan sejumlah 86 unit. Selanjutnya peneliti telah melakukan survei 

awal terkait jumlah total seluruh aset idle, baik yang telah disewakan maupun belum disewakan 

namun potensial sebagai objek sewa. Berikut hasil survei yang dimaksud: 

 
Tabel 4.1 Daftar Aset Potensial yang Sudah disewakan 

Sumber: Hasil Survei Peneliti, 2018 

Dilihat dari table di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah aset di Sekretariat 

Jenderal yang sudah disewakan dan berpotensi terhadap adanya penerimaan Negara atas 

penggunaan aset tersebut. Selanjutnya table dibawah merupakan rekapitulasi hasil survei 

peneliti terhadap aset yang potensial namum belum disewakan. 

 
Tabel 4.2 Daftar Aset Potensial yang belum disewakan 

Sumber: Hasil Survei Peneliti, 2018 

Dari hasil survei table diatas berikut ditambahkan pernyataan dari Koordinator 

Lapangan yang merupakan pegawai Biro Umum tepatnya di bagian Penatausahaan dan 

Pemeliharaan, hasil wawancara di ruang kerja pada tanggal 29 Januari 2020, disampaikan 

bahwa: 
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“Kalau yang aset disini e.. sebgaian besar si sudah kita manfaatkan e.. terutama 

dikantor pusat ya di Kemendagri sendiri atau berupa ATM itu dari Bank BNI ada, Bank BRI 

ada, Bank Mandiri selain itu juga terdapat kantor kas itu ada BRI dan juga BNI seperti itu. 

Dan selain itu juga e.. sampai kitan manfaatin lahan yang ada diroof top itu untuk penggunaan 

e.. pemasangan e.. pemancar sinyal dan selain itu juga e.. ada beberapa fasilitas atau area 

yang digunakan untuk yang pertama terkait kantin dengan fasilitas kantin dan selain itu juga 

untuk penggunaan secretariat yayasan. Dan untuk saat ini sudah maksimal pengelolaannya 

namun berharap selalu akan kita tingkatkan terkait dengan penggunaan aset-aset disini 

mungkin kedepan terkait dengan adanya penyediaan-penyediaan iklan, itukan setidaknya bisa 

menambah e.. pemasukan PNBP nantinya dan selain itu juga kita akan mencari area-area yang 

sehingga bisa betul-betul maksimal penggunaan pemanfaatan aset di area kantor pusat ini.” 

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut diatas dan hasil survei pada tabel diatas (Tabel 

4.1 dan Tabel 4.2). Hal ini sangat jelas karena dari total 39 jumlah aset yang potensial untuk 

disewakan namun hanya 5 aset yang berhasil disewakan. Jadi masih terdapat 34 aset lainnya 

yang berpotensi menghasilkan penerimaan baru bagi Negara yang belum disewakan. Setiap 

pelaksanaan sewa BMN di biro umum ini terdapat atau sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dan sesuai dengan pernyataan langsung 

dari Koordinasi Lapangan yang menyatakan bahwa nilai sewa sudah sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku menyampaikan bahwa: 

“Kalau untuk nilai sewa yang ditetapkan itu memang bukan dari kita yang 

menetapkan, yang menetapkan adalah itu dari kementerian keuangan dalam hal ini e.. kita 

biasanya dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, kalau kami di Setjen 

ini khususnya sering komunikasinya dibawah KPKNL Jakarta IV dari mereka lah yang 

melakukan nilai wajar atau nilai sewa yang bisa ditetapkan suatu objek tertentu terhadap nilai 

rupiahnya, berapa nilai wajar untuk nilai sewa tersebut.” 

Perilaku berdasarkan Faktor Pribadi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan sewa sebenarnya sangat berpotensi 

untuk pencapaian pendapatan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari persepsi mereka 

tentang jumlah karyawan yang tentunya PNS, tempat yang strategis, dan banyaknya tamu yang 

datang ke kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, dari hasil wawancara dengan pihak 

penyewa F dengan produk properti wawancara dilakukan, di ruang kerja pada tanggal 31 

Januari 2020 di sampaikan bahwa: 

“Karena salah satunya PNS ini kalau di Kemendagri rata-rata pasti PNS, em potensi 

beli sangat besar karena harga produk kami pun boleh dibilang relative terjangkau gitu mbak.” 
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Hasil wawancara ini tidak hanya dari penyewa properti tapi juga ada wawancara dari 

pihak penyewa bazar yang dalam penjualannya diikuti beberapa penjualan dan aneka ragam 

yang di dagangkan yang menyatakan bahwa lahan yang ada sangat berpotensi, ditegaskan oleh 

M di ruang kerja pada tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut: 

“Pertama karena memang dibilang tempatnya strategis karena pegawai juga ya 

istilahnya banyak PNS ya mungkin banyak kebutuhan-kebutuhan sperti itu yang memang di 

butuhkan oleh mereka sehingga pada akhirnya saya tertarik. Karen memang lokasinya 

strategis buat saya dilihat dari konsumennya ya boleh dibilang rata-rata konsumennya 

berpenghasilan menengah keatas lah seperti itu si mbak karena harga sewanya murah.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas kembali pada pihak informan mengenai 

ketentuan siapa yang diijinkan melakukan penyewaan dan apa yang boleh disewakan, 

Berdasarkan dengan pernyataan langsung dari Koordinasi Lapangan yang menyatakan bahwa: 

“Dan ini pastinya tentu kita akan seleksi karena e… tidak menutup kemungkinan 

terdapat produk-produk yang bisa dikatakan illegal, contohnya yang sudah dan sering marak 

terjadi saat ini bahwasanya ada produk-produk seperti properti ada yang e.. apa istilahnya 

menawarkan property-property yang sifatnya masih illegal dalam artian belum ada ijinnya 

sehingga kita harus meng.. apa mengamankan konsumen laah dalam hal ini e.. para pegawai 

di Kemendagri aman dalam proses jual beli ini seperti itu. Dan selain itu juga mungin dari segi 

produk makanan dan lain sebagainya kita juga awasi jugalah untuk meminimalisir untuk hal-

hal yang tidak diinginkan, begitu juga terkait dengan keamanan kita selalu koordinasi dengan 

keamananan, terkait dengan ketertiban pelaksanaan penyewaan dikantor pusat seperti itu.” 

Perilaku berdasarkan Faktor Kebudayaan 

Atas temuan tersebut di atas bahwa tujuan biro umum yang akan meningkatkan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui pendapatan sewa BMN dengan menggunakan iklan 

sebagai media promosi. Hal ini nantinya akan dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama 

dengan pihak Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 

Dapat di jelaskan oleh Koordinasi Lapangan sebagai berikut: 

“Nah untuk sampai saat ini pelaksanaan penyewaan BMN ni e.. Sekretariat Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri bawahnya biro umum e.. sampai saat ini belum e.. mengiklankan 

lah jadi sistemnya masih manual belum dilakukan pengiklanan terkait dengan pelaksanaan 

sewa ini, sifatnya dari mulut ke mulut gitu jadi ada customer yang sudah pernah melaksanakan 

sewa dikantor pusat Kemendagri nah disitu dia menyampaikan lagi ke teman yang lainnya dan 

a.. tapi kedepan rencananya kedepan kami akan membuat system, sitemnya online ini rencanya 

menggandeng pusdatin juga, untuk mempublikaasikan tekait dengan pelaksanaan sewa ini. 



	 11	

sehingga diharapkan nantinya akan diketahui oleh masyarakat lebih luas. Sehingga 

berdampak pada peningkatan e.. PNBP lebih banyak lagi yang melakukan e.. penyewaan 

dikantor pusat.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat bahwa adanya iklan ataupun informasi 

terkait sewa dan pelaporannya sangat disarankan untuk kemajuan sistem informasinya, dapat 

menjadi fungsi control dan terdapat laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disusun 

secara periodik guna mengetahui perkembangan atas capaian PNBP. Biro umum melakukan 

langkah-langkah positif dalam rangka untuk pencapaian dan meningkatkan PNBP melalui 

pendapatan sewa BMN dengan menggunakan iklan sebagai media promosi dan web site sebagai 

media informasi. Berdasarkan sesuai dengan pernyataan langsung dari Koordinasi Lapangan 

yang menyatakan bahwa: 

“Kalau sudah akhir tahun istilahnya sudah masa akhir sudah berakhir barulah kita bisa 

mengetahui pencapain PNBP tersebut berapa seperti itu ini ndak sifatnya perbulan tapi satu 

tahun itungannya ada itu pencapainnya berupa laporan, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Sekretariat Jenderal. Bahkan tingkat kementerian yang dikelola Biro Perencanaan itu ada.” 

Pernyataan dari latar belakang penyewa melakukan penyewaan tersebut tidak dipungkiri 

bahwa adanya keterkaitan saling membutuhkan dari hasil wawancara dengan penyewa F 

mengatakan: 

“Karena kebutuhan dalam penjualan mbak, kita butuh penjualan melihat peluang di 

Kemendagri ini kami mencoba masuk untuk open table disini barangkali ada feedback yang 

baik unutk penjualan kita produk kita.” 

Perilaku berdasarkan Faktor Sosial 

Mengenai tanggapan respon penyewa yang sudah lebih dari satu kali menyewa khusunya 

di kegiatan open tabel hasil wawancara oleh informan Koordinasi Lapangan yang menyatakan 

bahwa: 

“Yang pastinya kita e.. ada suatu kepuasalah bahwasanya berarti meraka senang 

melakukan kegiatan sewa menyewa dikantor pusat mungkin karena tempatnya yang strategis, 

pelayanannya yang sudah maksimal kita berikan. Dan kedepan e.. kita berharap tetap menjaga 

profesionalitas, yang nantinya bisa berdampak tehadap peningkatan PNBP.” 

Pembahasan 

Sangat disayangkan potensi aset BMN yang tidak berjalan dan tidak dimanfaatkan salah 

satunya dalam bentuk sewa, bahkan jika tidak digunakan sama sekali suatu bisa cepat 

mengalami kerusakan bahkan Negara harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan 

pengamanan. Sewa BMN akan membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang 
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membebani APBN, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk PNBP. 

Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka sudah terlihat dengan jelas mengenai 

pengelolaan BMN dalam hal pelaksanaan pemanfaatan sewa di biro umum. 

Dengan promosi yang masih belum aktif sehingga jumlah penyewa dengan periodesitas 

tahunan atau sifatnya jangka panjang di Sekretariat Jenderal masih terhitung hanya 7 penyewa 

diantaranya PT. BNI, PT. Mandiri, PT. BRI, PT. Tekindo Bangunan Sarana, PT. XL Axiata, 

Koperasi Prajamukti I, dan Yayasan Ardhaya Pertiwi Anindha. Sedangkan jumlah aset yang 

dimiliki tergolong banyak dan masih tersedia ruang atau area yang belum dimanfaatkan secara 

maksimal. 

Perilaku konsumen terhadap keputusan sewa 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, konsumen 

selalu memikirkan terlebih dahulu barang atau produk apa yang akan mereka beli. Mulai dari 

harga, kualitas, fungsi atau kegunaan barang tersebut, dan lain sebagainya. Ada beberapa proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen ketika ia dihadapkan pada persoalan 

pembelian produk. Lima tahapan penting dalam pengambilan keputusan yaitu: 

1. Mengenali Permasalahan. Diketahui dari hasil penelitian pada sewa Barang Milik Negara di 

Kementerian Dalam Negeri memiliki minat untuk melaksanakan sewa sehingga mengambil 

keputusan untuk menyewa lahan dan bangunan di sewa BMN Kemendagri. Terdapat sebanyak 

29 penyewa open table di tahun 2019 responden yang memilih untuk menyewa lahan dan 

bangunan sampai saat ini masih dengan alasan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

mereka, serta lokasi yang ditawarkan strategis dengan lalu-lalang pegawai, dan banyaknya 

karyawan PNS. 
2. Mencari Informasi. Setelah permasalahan disadari, konsumen memerlukan beberapa informasi 

yang digunakan untuk memecahkan masalah. Proses mencari informasi adalah proses dimana 

seseorang konsumen mengamati lingkungan sekitarnya untuk mengumpulkan data-data yang ia 

perlukan untuk membuat suatu keputusan yang rasional. Seorang konsumen menyadari bahwa ia 

perlu menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan yang ia butuhkan untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang spesifik berkenaan dengan suatu barang dengan tujuan untuk membeli 

barang tersebut. Berdasarkan hasil jawaban pada hasil penelitian bahwa kedua penyewa yang 

mengetahui informasi penyewaan lahan dan bangunan melalui informasi sesama rekan bisnis 

secara mulut ke mulut. 

3. Mengevaluasi Pilihan. Dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk, seorang konsumen 

seringkali harus terjun langsung mencari dan mengetahui kelanjutan informasi. Maka yang 

dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan yakni mengenali pilihan apakah produk 
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yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang di harapkan saat ini atau tidak. Penyewa 

yang menyatakan bahwa pelayanan yang memuaskan berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara penyewa keduanya menyetujui bahwa 

penyewaan lahan dan bangunan di Kemendagri ini merupakan suatu peruntungan yang baik dan 

menarik untuk dicoba mengenalkan produk yang penyewa miliki. 
4. Hasil. Dari pengajuan sewa yang telah disetujui oleh pihak biro umum, dengan ini penyewa 

merasa sangat terbantu oleh pelayanan dari anggota BMN yang telah melayani dengan baik 

meskipun masih dengan cara yang manual. Dan penyewa akan merasakan kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan oleh anggota BMN. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku konsumen terhadap keputusan sewa 

Dalam keputusan pembelian terhadap suatu produk atau barang sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah faktor sosial, faktor pribadi, faktor budaya dan faktor 

psikologis.  

1. Faktor – faktor Psikologis 

Dari hasil jawaban wawancara responden tersebut menunjukkan bahwa faktor pelayanan 

dalam penjualan sebuah produk sangat berpengaruh terhadap pertimbangan konsumen untuk 

melakukan pengambilan keputusan membeli sebuah produk. Akan tetapi ada hasil wawancara 

responden mengenai alasan memilih menyewa lahan dan bangunan karena kemudahan mereka 

kurang setuju dikarenakan sistem yang dipakai masih manual dan harus mencari tahu sendiri. 

Dari data hasil wawancara responden menunjukkan bahwa seluruh penyewa setuju bahwa 

mereka merasa senang dan nyaman memilih menyewa lahan dan bangunan di Kemendagri. 

2. Faktor – faktor Pribadi 

Penyewa responden yang menyatakan setuju dengan pengaruh yang besar ketika 

memutuskan menyewa lahan dan bangunan di Kemendagri karena sesuai dengan keadaan 

ekonomi dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa keadaan ekonomi seseorang sangat berpengaruh sekali dengan pengambilan keputusan 

terhadap pembelian suatu produk baik itu jenis, bentuk dan harga produk tersebut. 

3. Faktor – faktor Budaya 

Berdasarkan hasil wawancara penyewa dan informan dengan pertanyaan alasan memilih 

penyewaan lahan dan bangunan arena sesuai dengan nilai budaya yang dianut. Karena 

transaksinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa seluruh penyewa 

responden percaya dan yakin bahwa sewa lahan dan bangunan yang ada pada Kemendagri 

memang benar–benar tidak disalah gunakan karena berdasarkan peraturan yang sudah 
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diputuskan oleh Kementerian Keuangan sehingga memberikan penyewa keamanan, 

kenyamanan. 

4. Faktor – faktor Sosial 

Hasil dari wawancara penyewa responden yang memilih menyewa lahan dan 

bangunan di Kemendagri ini karena sesuai dengan kelas sosial mereka sendiri. Ini menunjukkan 

bahwa kelas sosial seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terhadap 

suatu produk. Diketahui dari hasil jawaban responden tersebut bahwa latar belakang sosial 

seperti asal dan keluarga juga cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian 

terhadap suatu produk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan sebuah 

lahan untuk menjadi solusi atau alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dan mempunyai 

harapan yang sangat besar supaya penyewaan lahan dan bangunan di Kemendagri ini dapat 

memberikan yang terbaik bagi mereka, Jadi faktor yang paling dominan yang menjadi penentu 

terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan terhadap produk pembiayaan yakni 

faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis, sementara untuk faktor kebudayaan kurang 

berpengaruh dalam perilaku pengambilan keputusan. 

Kesimpulan 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian hasilnya Faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen di kantor pusat area gedung Kemendagri yang sebagian besar dipengaruhi 

oleh lokasi yang strategis, adanya pegawai tetap yaitu PNS, jumlah banyaknya pegawai, biaya 

sewa yang sepadan tidak memberatkan pihak penyewa. Sehingga mereka melakukan keputusan 

sewa yang tentu sudah memperkiran profit yang akan didapat dari keputusan pelaksanaan sewa 

di sewa BMN Kemendagri ini.  Para anggota BMN menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dalam hal fasilitas, sarana dan prasarana, terutama media informasi yang seharusnya bisa 

dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dijaman yang sudah modern ini. 

Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa 

profesionalitas anggota BMN yang cukup baik. Namun peneliti ingin memberikan beberapa 

rekomendasi terkait dengan hal tersebut, antara lain sebagai berikut: 

1. Diharapkan anggota BMN terus melakukan prosedur pelaksanaan sewa menyewa secara 

professional. Kemudian dengan adanya bukti hasil peningkatan Pendapatan Negara 

Bukan Pajak yang lahan sewanya berpotensi dengan sangat baik, ada baiknya terus 

diajukan kerja sama dengan biro-biro lain untuk mengeluarkan inovasi terbaru untuk 

peningkatan pendapatan Negara. Dan juga terkait aset-aset yang belum disewakan, ada 

baiknya segera lakukan kegiatan penyewaan agar lebih bermanfaat dan dapat mengurangi 
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masalah biaya pemeliharaan pada aset tersebut. Sehingga penggunaannya yang 

sebelumnya tidak optimal dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mendapatkan feed 

back yang berpengaruh kepada pendapatan kas Negara. 

2. Dengan adanya keterbatasan informasi dari Kemedagri diharapkan para penyewa, dapat 

menyebarkan informasi baik kepada rekan bisnisnya. Bahwa ada penyewaan lahan tanah 

maupun bangunan di sewa Barang Milik Negara di Kementerian Dalam Negeri yang nilai 

sewanya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, 

beserta peraturan-peraturan sewanya.  
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