mencerminkan status sosial bahwa orang yang
memiliki rumah termasuk yang berhasil dalam
kehidupan.
Seiring
dengan
perkembangan
perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk
dalam suatu negara merupakan alasan yang
rasional meningkatnya permintaan perumahan
oleh
masyarakat.
Namun
peningkatan
perekonmian tidak diikuti dengan peningkatan
penghasilan semua penduduk, sehingga ada
sebagian besar penduduk yang tidak mampu
untuk membangun rumah yang layak huni. Hal
tersebut menjadi tanggung jawab dan perhatian
pemerintah untuk mensejahterakan rakyat,
melalui kebijakan-kebijakan pembangunan dan
perundang-undangan
untuk menciptakan
lapangan pekerjaan dan pembangunan perumahan
bersubsidi.
Berdasarkan UU RI Nomor 4 tahun 1992,
dinyatakan bahwa:
Dalam pembangunan nasional yang pada
hakikatnya adalah Pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat
Indonesia,
perumahan
dan
pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan
teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar
manusia dan merupakan faktor penting dalam
peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan
serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil
dan makmur berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

PENGARUH MARKETING MIX
TERHADAP KEPUASAN PEMBELI
RUMAH KPR RSH T. 36
(Studi Kasus pada Pembeli Rumah Griya
Pesona 2 dan Griya Lantang Tipo di
Pontianak).
Iswanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak
ABSTRAK
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan metode survei.Populasi dalam penelitian
ini adalah pembeli rumah KPR tipe 36
perumahan Griya Pesona 2 dan perumahan
Lantang Tipo di Pontianak. Dalam menetapkan
sampel
peneliti
menggunakan
Purposive
sampling dan quota sampling sehingga diperoleh
sampel sebanyak 60 responden. Data penelitian
dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara ddan
studi dekumenter. Uji validitas dan reabilitas
digunakan untuk mengukur setiap item variabel
penelitian. Analisis data dilkukan dengan
menggunakan metode statistik deskriptif untuk
mendeskripsikan variabel penelitian dan teknik
analisis regresi berganda, dengan F-test dan t-test
untuk menguji pengaruh variabel-variabel
independen terhadap variabel dependen. Tingkat
signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,05.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda
diperoleh bahwa: (1) Secara simultan, produk,
harga, lokasi, promosi, bukti fisik, peolpe, proses
dan proaktif pelayanan kepada konsumen
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan konsumen pembeli rumah KPR tipe 36
pada perumahan Griya Pesona 2 dan perumahan
Lantang Tipo di Pontianak. (2) Secara parsial,
produk, lokasi, promosi, bukti fisik, peolpe,
proses dan proaktif pelayanan kepada konsumen
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah KPR tipe 36 pada
perumahan Griya Pesona 2 dan perumahan
Lantang Tipo di Pontianak. Namun secara parsial
hanya harga yang tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen pembeli
rumah KPR tipe 36 pada perumahan Griya
Pesona 2 dan perumahan Lantang Tipo di
Pontianak.

Pengadaan perumahan di Indonesia
ditangani oleh sebuah organisasi yang bernama
Realestate Indonesia (REI), dimana dalam
pelaksanaan di lapangan organisasi tersebut
berfungsi sebagai koordinator para pengembang
atau developer sebagai penyedia perumahan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara
langsung.
Di Indonesia industri realestat terbagi atas dua
segmen, segmen pembangunan perumahan rumah
sederhana dan pembangunan property. Hal
tersebut di ungkapkan oleh Sulistijo (dalam
Santoso, 2000) sebagai berikut:
Industri realestat di Indonesia Industri
realestat terbagi ke dalam dua segmen pasar
yaitu pembangunan rumah-rumah sederhana
(baik dimiliki maupun sewa sebagai bagian
dari program kesejahteraan sosial) dan
pembangunan properti lainnya (baik untuk
bangunan prasarana ekonomi dan kehidupan
maupun investasi, meliputi bangunanbangunan perkantoran, komersial, industri,
fasilitas-fasilitas khusus sampai perumahan
mewah .

Kata Kunci: marketimg mix, produk, harga,
lokasi, promosi, karyawan, proses,bkti fisik,
proaktif pelayanan pada pelanggan, kepuasan.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Rumah merupakan salah satu kebutuhan
manusia sebagai tempat tinggal dan berlindung
dari panas, hujan, ancaman binatang buas dan
manusia.
Kemudian
terjadi
pergeseran
pandangan, rumah selain tempat tinggal juga

Pembangunan perumahan sederhana sampai
rumah mewah cendrung dilakukan pengembang
swasta, dimana mereka lebih menekankan pada
profit oriented. Untuk mencapai tujuan tersebut,
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penekanan pada daya tarik dan bentuk rumah
yang mereka bangun lebih diutamakan. Hal
tersebut dilakukan dengan menggunakan
konsultan-konsultan pembangunan perumahan,
sehingga perumahan yang mereka bangun
mampu menghasilkan bentuk yang menarik
konsumen untuk membelinya. Selain itu beberapa
hal seperti sarana jalan, konstruksi, saluran dan
fasilitas-fasilitas umum harus ada dalam komplek
perumahan yang mereka bangun , namun ada
pengembang yang cendrung mengabaikan hal
tersebut. Dengan demikian ketidakpuasan
konsumen mungkin akan muncul setelah
membeli rumah yang dipasarkan oleh para
developer.

Untuk mampu menciptakan kepuasan
konsumen tersebut, para pengembang perlu
memiliki suatu strategi pemasaran yang jitu
dalam memasarkan produknya, karena
strategi pemasaran juga merupakan alat
fundamental yang direncanakan untuk
mencapai tujuan perusahaan dengan
mengembangkan keunggulan bersaing yang
digunakan untuk melayani pasar sasaran.
Salah satu bentuk strategi pemasaran
yang mampu mendukung dalam memasarkan
perumahan
untuk menciptakan
kepuasan
konsumen adalah penggunaan marketing mix
(bauran pemasaran) yang dapat meliputi product,
price, promotion, dan physical evidence (Pawitra
1993), dan penambahan beberapa bauran
pemasaran jasa sebagai penambah daya saing
pemasaran, seperti orang (people) , proses
(Processes), bukti fisik (Phycical Eviden ) dan
pelayanan kepada konsumen (provision of
consumer service). Dengan demikian, faktorfaktor dalam marketing mix merupakan variabelvariabel yang diharapkan mampu menciptakan
kepuasan konsumen.
PT. Arfiz Jaya Pratama merupakan salah satu
perusahaan
pengembang
perumahan
di
Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh kredit
bank, terutama Bank Tabungan Negara (BTN),
baik kredit bersubsidi pemerintah maupun kredit
komersial. PT. Arfiz Jaya Pratama memproduksi
dan memasarkan rumah tipe 36.
Produk yang dipasarkan oleh PT. Arfiz Jaya
Pratama adalah produk Kredit Pemilikan Rumah
(KPR), dengan tipe 36, yang memiliki ukuran
fisik bangunan 36m2, dengan luas tanah 150m2.
Secara lebih spesifik, rumuh Tipe 36 yang selama
ini dikembangkan merupakan KPR jenis RSH
(Rumah Sehat Huni) bersubsidi, yang didasarkan
pada Peraturan Menteri Negara Perumahan
Rakyat,
yaitu
PERMEN
Nomor
07/PERMEN/M/2008.
PT. Arfiz Jaya Pratama secara
konsisten (mandiri) sudah merealisasikan
pembangunan pada dua lokasi dengan tipe 36,
dan berhasil terjual dalam waktu yang relatif
cepat seperti terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:
Tabel 1.2
Data Pembangunan Produk KPR RSH/T.36
PT. Arfiz Jaya Pratama (secara mandiri)

Ada beberapa hal yang kebiasaan dari proses
pembelian oleh konsumen untuk produk industri
perumahan. Kebiasaan ini antara lain, konsumen
biasanya memerlukan waktu yang panjang dalam
proses pengambilan keputusan untuk membeli
rumah , sifat pembeliannya seringkali tidak
berulang mengingat memerlukan dana yang
relatif besar dan produk memiliki umur yang
panjang sehingga penggunaannya lama. Selain itu
pola
pembelian
konsumen
kebanyakan
menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah
(KPR) melalui Bank dan Koperasi.
Bagi
konsumen
termasuk
golongan
ekonomi
menengah ke bawah, mereka lebih memilih
produk rumah tipe 21 dan tipe 36 dengan fasilitas
KPR, karena ada subsidi dari pemerintah.
Masyarakat selaku konsumen pembeli
perumahan tidak dengan begitu saja membeli
rumah tanpa mempunyai pertimbangan tentang
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mereka
dalam pengambilan keputusan seperti produk,
harga, lokasi, promosi . Selain itu, dalam sebuah
proses pengambilan keputusan pembelian tidak
hanya berakhir dengan terjadinya transaksi
pembelian, akan tetapi diikuti pula oleh tahap
perilaku setelah pembelian
(post purchase
behavior). Pada tahap ini konsumen akan
merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan
tertentu yang akan mempengaruhi perilaku
berikutnya. Konsumen yang merasa puas
cenderung akan menyatakan hal-hal yang baik
tentang
produk
dan
perusahaan
yang
bersangkutan kepada orang lain. Bayus (dalam
Kotler et al,1996).
Konsumen
perumahan
sederhana
sampai perumahan mewah selain membeli untuk
tempat tinggal, mereka juga mengharapkan
adanya pencapaian kepuasan. Dengan demikian
di dalam memasarkan perumahan sederhana
sampai perumahan mewah, para pengembang
harus mampu menciptakan kepuasan bagi para
konsumennya.
Tull & Kahle (dalam Tjiptono ,1997) menyatakan
bahwa:

PT. Arfiz Jaya Pratama di dalam memproduksi
dan memasarkan produk rumah serta untuk
mewujudkan kepuasan kepada pelanggannya
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menerapkan
strategi
bauran
pemasaran
(marketing mix). Bauran pemasaran yang
dimaksudkan adalah produk (product), harga
(price), lokasi (plice), promosi (promotional),
karyawan (people), proses (process), bukti fisik
(phycical aviden), dan proaktif pelayanan kepada
pelanggan (proactif costomer service).
Berdasrkan pemaparan di atas maka penulis
berkeinginan melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh marketing mix terhadap kepuasan
pembeli rumah KPR RSH T.36 (studi kasus pada
pembeli rumah Griya Pesona 2 dan Griya
Lantang Tipo di Pontianak).

berkumpulnya pembeli dan penjual, akan tetapi
produk-produk yang akan diperjualbelikan
biasanya tak ada dipasar, dimana pembelian serta
penjualan hanya berdasarkan contoh .
Menurut Winarno dan Asmaya
(2007:87), pasar dalam pengertian ekonomi
adalah tempat terjadinya penawaran dan
permintaan
antara
penjual
yang
ingin
menukarkan barang-barangnya dengan uang dan
pembeli yang ingin menukarkan uangnya dengan
barang atau jasa. Dalam pengertian sederhana,
pasar sering dihubungkan dengan hal-hal yang
khusus, seperti tempat, waktu, sifat dan lain-lain
Menurut
Kotler
dan
Amstrong
(2001:12) menyatakan “ Pasar (market) adalah
seperangkat pembeli aktual dan potensial dari
sebuah produk. Para pembeli ini memiliki
kebutuhan dan keinginan yang sama yang dapat
dipuaskan lewat pertukaran dan hubungan”.
2.2.
Pemasaran
Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan
bisnis yang dirancang untuk merencanakan,
menentukan
harga,
mempromosikan
dan
mendistribusikan barang-barang yang dapat
mendistribusikan keinginan tentang produk dan
jasa, kepada konsumen saat ini maupun
konsumen potensial. (Stanton,2003:8)
Menurut Kotler (2004:10), “Pemasaran adalah
proses sosial yang dengan proses itu individu dan
kelompok mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan,
menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan
produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”.
Menurut Swasta (2000:10), konsep pemasaran
adalah :“Sebuah falsafah bisnis yang menyatakan
bahwa
pemuasan
kebutuhankonsumen
merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi
kelangsungan
hidupperusahaan.Tujuan
dari
penggunaan
konsep
pemasaran
adalah
bertujuanmemberikan
kepuasan
terhadap
keinginan dan kebutuhan pembeli/konsumen.”
Dua tujuan utama pemasaran yaitu menarik
pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior
dan mempertahankan pelanggan saat ini dengan
memberikan kepuasan.
Pengertian pemasaran yang berkaitan dengan
produk berupa real estate dan property adalah
suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan konsumen akan rumah tinggal dan
atau ruang usaha, dengan cara pengalihan hak
atas produk tersebut dari perusahaan kepada
konsumen melalui proses pertukaran (Santoso,
2000 dalam Darmayana, Tholib, Zain, 2002).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan
pada bagian latar belakang, maka permasalahan
yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana pengaruh strategi marketing mix
(bauran pemasaran) secara parsial (satu
persatu) yang dilakukan PT. Arfiz Jaya
Pratama terhadap kepuasan konsumen ?
b. Bagaimana pengaruh strategi marketing mix
(bauran pemasaran) secara simultan
(bersama-sama) yang dilakukan PT. Arfiz
Jaya Pratama terhadap kepuasan consume
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
sebagai berikut :
a. Untuk
menganalisis pengaruh strategi
marketing mix secara parsial terhadap
kepuasan konsumen PT. Arfiz Jaya
Pratama?
b. Untuk
menganalisis pengaruh strategi
marketing mix secara simultan terhadap
kepuasan konsumen PT. Arfiz Jaya
Pratama?
1.4 Kegunaan Penelitian
a. Manfaat teoritis, sebagai tambahan referensi
dan wawasan dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan
di
bidang
pemasaran
perumahan khususnya mengenai strategi
pemasaran dan kepuasan konsumen.
b. Manfaat praktis, yaitu mengembangkan
kepuasan penghuni rumah dan juga sebagai
bahan acuan penelitian dimasa yang akan
datang tentang strategi marketing mix yang
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
II.

LANDASAN TEORI

2.1. Pasar.
Winardi (1988:63) menyatakan:”Pasar adalah
keseluruhan permintaan dan penawaran produk
atau jasa tertentu”. Kemudian dikatakan bahwa
pasar dapat dibedakan atas pasar konkrit dan
pasar abstrak. Pasar konkrit yaitu tempat
berkumpulnya pembeli dan penjual untuk
memperjualbelikan produk-produk yang terdapat
dipasar. Pasar abstrak yaitu
tempat

2.3 Marketing mix (Bauran Pemasaran)
Swasta dan Sukotjo (2002:193)
menyatakan marketing mix adalah kombinasi dari
empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti
dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk,
struktur harga, kegiatan promosi dan sistem
distribusi.
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Kemudian Lupiyoadi dan Hamdani,
(2006: 70) menyatakan bahwa: “Bauran
pemasaran produk barang mencakup 4P: product,
price, place, dan promotion. Sedangkan untuk
jasa, keempat hal tersebut masih dirasa kurang
mencukupi. Para pakar pemasaran menambahkan
tiga unsur lagi: people, proces dan customer
sirvice “
Pendapat lain menyatakan bauran pemasaran
meliputi 7-P yaitu product, place, price,
promotion, participant, physical evidence dan
process(Pawitra 1996 dalam Marcus Remiasa,
2005). Kemudian Payne (2000:155) menyatakan
bauran pemasaran terdiri dari product, place,
price, promotion, people, processes dan proactive
customer service.
Kemudian menurut Yazid (1999:20)
“Bauran pemasaran jasa adalah terdiri dari 7P’s,
yaitu: product, price, place, promotion, people or
participant, physical evidence, dan process
(produk, harga, tempat, promosi, penyampai jasa,
bukti fisik, dan proses).
Berdasarkan pendapat para ahli
pemasaran tersebut di atas, masing-masing
menyatakan bahwa bauran pemasaran terdiri dari
tujuh strategi, namun di antara ketujuh strategi
bauran pemasaran tersebut ada yang berbeda.
Bauran pemasaran yang maksudkan seperti
terlihat pada tabel 1.3 berikut ini:
Tabel. 1.3
Kesamaan dan Perbedaan Marketing mix
(bauran pemasaran)
Dari Para Ahli

bervariasi dan bertambah. Hal tersebut
dimaksudkan dalam upaya untuk memberikan
kepuasan kepada konsumen dan daya saing.
Kepuasan yang diterima pelanggan diharapkan
akan berdampak pada peningkatan volume
penjualan, dan berpengaruh pada laba usaha.
2.3.1 Produk (Product)
Menurut Swasta dan Sukotjo
(1991:194), produk adalah suatu sifat yang
kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat
diraba. Termasuk bungkus, warna, harga, prestise
perusahaan, pelayanan perusahaan dan pengecer,
yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan
keinginan dan kebutuhannya.
Sedangkan menurut Kotler (2001:194),
Produk adalah segala sesuatu yang dapat
ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan
perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi,
yang dapat memuaskan keinginan atau
kebutuhan.
Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa produk dituntut sesuai
dengan kebutuhan pasar. Permintaan pasar dan
pengembangannya dalam pasar harus
diperhatikan dengan seksama oleh perusahaan
yang ingin berhasil. Selain itu produk atau jasa
memiliki sejumlah atribut yang berwujud mutu,
ciri-ciri produk, model warna, bentuk dan sifat
yang mana atribut harus disesuaikan dengan
perkembangan pasar dan keadaan pesaing.
Untuk sebuah produk berbentuk fisik seperti
rumah harus juga memiliki keunggulan yang
ditawarkan kepada konsumen pembeli rumah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wibowo
(2009: 28-30), bahwa keunggulan sebuah produk
rumah yang ditawarkan kepada konsumen dapat
berupa
keunggulan: 1) aksesabilitas, 2)
keunggulan lokasi, 3) keunggulan desain, 4)
keunggulan lahan, 5) keunggulan estitika
(layout), 6) keunggulan daya tahan, 7)
keunggulan bahan, 8) keunggulan interior, 9)
keunggulan ekterior, 10) keunggulan fasilitas
produk, 11) Keunggulan pemilihan cat.
(eprints.undip.ac.id/18715/1/SATRIO_WIBOWO.
pd).
2.3.2. Harga (Price).
Menurut Kotler dan Amstrong (2001:439),
”Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan
atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai
yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat
karena memiliki atau menggunakan produk atau
jasa tersebut.
Sedangkan menurut Fuad (2001:129), ”Harga
adalah sejumlah kompensasi (uang maupun
barang, kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk
mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau
jasa.”
Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan
pelanggan yang mengambil manfaat dari
memiliki atau menggunakan produk atau jasa

Bedasarkan persamaan dan perbedaan
bauran pemasaran yang dinyatakan oleh teori
para ahli, maka dapatlah disebutkan bahwa
strategi
bauran
pemasaran
yang dapat
dilaksanakan terdiri dari 8 (delapan) bauran
pemasaran berikut ini
a. Strategi produk (product)
b. Strategi harga (Price)
c. Strategi distribusi atau lokasi (Place)
d. Strategi promosi (Promotional)
e. Strategi
Orang
(people)
atau
Partisipasi/keterlibatan (participant)
f. Strategi bukti fisik (Physical evidence)
g. Strategi Proses (Processes)
h. Pelayanan
proaktif
kepada
pelanggan(proactive customer service)
Sejalan dengan perkembangan dunia
usaha dan tuntutan persaingan, strategi bauran
pemasaran yang diterapkan perusahaan semakin
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yang nilainnya ditetapkan oleh pembeli dan
penjual melalui tawar- menawar, atau ditetapkan
oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap
semua pembeli (Umar, 1999:32).
Kotler, 2006 (dalam Dewa, 2009:31) mengatakan
bahwa terdapat enam usaha utama yang dapat
diraih suatu perusahaan melalui harga, yaitu:
bertahan hidup (survival),
maksimalisasi
pertumbuhan penjualan, unggul dalam pangsa
pasar dan unggul dalam mutu produk. Faktor
terpenting dari harga sebenarnya bukan harga itu
sendiri (objective price), akan tetapi harga
subjektif, yaitu harga uang dipersepsikan oleh
konsumen. Apabila konsumen merepresentasikan
produk A harganya tinggi/mahal, maka hal ini
akan berpengaruh positif terhadap persepsi
kualitas dan persepsi pengorbanan, artinya
konsumen mungkin memandang produk A adalah
produk berkualitas, oleh karena itu wajar apabila
memerlukan pengorbanan uang yang lebih mahal.

c.

Publisitas , suatu stimulasi non personal
terhadap permintaan suatu produk, jasa atau
unit dagang dengan menyebarkan beritaberita kormersil yang penting mengenai
kebutuhan akan produk tertentu di suatu
media
yang
disebar-sebarkan
atau
menghasilkan suatu sosok kehadiran yang
menarik mengenai produk itu di radio,
televisi, atau panggung yang tidak dibayar
oleh pihak sponsor .
d. Penjualan Pribadi, Penyajian lisan dalam
suatu pembicaraan dengan satu atau
beberapa pembeli potensial dengan tujuan
untuk melakukan penjualan .
2.3.4 Lokasi (Price)
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:92),
“Lokasi yaitu keputusan yang dibuat perusahaan
berkaitan dengan di mana operasi dan stafnya
akan ditempatkan.”
Rahardjo
,1983
(dalam
Jatmiko
1999:12)mengatakan bahwa :
“Lokasi perumahan mempunyai pengertian suatu
tempat yang digunakan untuk areal pemukiman” .
Pengertian dapat dilihat dari:
a.
Arah mata angin, yakni memandang suatu
lokasi dari mata angin, apakah di daerah
barat, utara, timur dan selatan.
b. Topografi, yakni memandang suatu lokasi
apakah berada di daerah dataran tinggi,
rendah, pantai dan sebagainya.
c.
Jarak dari pusat keramaian (pusat kota),
yakni melihat dari segi jauh dekatnya
dengan pusat kota
d. Wilayah administratif, yakni melihat lokasi
dari wilayah administrasi, apakah termasuk
wilayah kota pontianak atau kabupaten
sekitarnya.”

Dalam proses penetapan harga ada beberapa
faktor yang biasanya mempengaruhi keputusan
akhir, seperti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Permintaan produk
Target pangsa pasar
Reaksi pesaing
Penggunaan strategi penetapan harga
penetrasi atau saringan
Bagian lain dari bauran pemasaran produk,
saluran distribusi dan promosi
Biaya untuk produksi atau membeli produk.
(Stanton ,1996 dalam Saputra 2008:6-7)

Menurut Tjiptono, (1997:157) menyatakan
bahwa” secara garis besar metode penetapan
harga dapat dikelompokkan menjadi empat
katagori utama, yaitu metode penetapan harga
berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba
dan berbasis persaingan”
2.3.3 Promosi (Promotion)
Promosi menurut Winardi (1993:101) adalah
aktivitas-aktivitas sebuah perusahaan yang
dirancang untuk memberi informasi, membujuk,
atau mengingatkan pihak lain tentang perusahaan
yang bersangkutan dan barang-barang serta jasajasa yang ditawarkan olehnya.
Ditambahkan oleh Simorangkir (1992:111)
promosi adalah suatu cara langsung atau tidak
langsung untuk mempengaruhi konsumen agar
lebih suka membeli merk barang-barang tertentu.
Kotler (1996:376) mengemukakan bauran
komunikasi pemasaran (bauran promosi) terdiri
dari empat perangkat utama, yaitu:
a. Iklan, adalah semua bentuk penyajian non
personal , promosi ide-ide, barang atau jasa
yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang
dibayar.
b. Promosi penjualan, adalah insentif jangka
pendek untuk meransang pembelian atau
penjualan suatu produk atau jasa.

Husnan dan Suwarsono, 1994(dalam Jatmiko
1999:12) menyebutkan bahwa lokasi suatu
proyek dipengaruhi oleh 2 variabel: primer dan
sekunder.
a. Variabel primer antara lain:
1) Letak pasar yang dituju
2) Fasilitas transportasi
3) Sumber tenaga listrik dan air
4) Ketersediaan pasokan sumber: bahan
dan tenaga kerja
b. Variabel Sekunder:
1) Hukum dan peraturan yang berlaku
2) Iklim dan keadaan tanah
3) Sikap dari masyarakat setempat
4) Rencana perluasan

Pembangunan perumahan yang dibangun oleh
pengembang rumah (developer) swasta yang
berorientasi pada profit orientied, sangat
memperhatikan lokasi perumahan sebagai daya
tarik dan keunggulan sebuah produk. Lokasi yang
baik dan lahan yang luas dapat menciptakan daya
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tarik dan menjadi pertimbangan bagi konsumen
untuk memilih rumah yang akan mereka beli.
Konsumen juga mempertimbangkan jarak
perumahan dengan pusat kota, sehingga
kedekatan jarak tersebut menjadi unggulan
developer dalam memasarkan rumah.Selain itu,
kondisi tanah yang baik pada lahan perumahan
juga menjadi nilai jual bagi perusahaan
pengembang dan merupakan kepuasan bagi
konsumen apabila lahan yang mereka tempati
enak untuk ditinggali, tidak banjir pada saat air
sungai naik (pasang).
Dalam memilih tempat tinggal, semua orang
menginginkan tempat yang bisa membuat orang
selamat, aman, damai, dan asri. Sehingga
konsumen akan senang kalau tempat mereka
tinggal tidak terganggu oleh keributan antar
warga, tidak terjadi pertengkaran antar penghuni,
aman dari pencurian, tidak dipersulit kemacetan
dan lain-lainnya. Dari semua itu membuat
konsumen mejadi puas bertempat tinggal di
rumah yang mereka beli.
Selain ketiga hal tersebut di atas, masih ada
pertimbangan lain seperti akses jalan dan pasilitas
umum yang bisa dinikmati oleh konsumen.
Pasilitas umum dapat berupa angkutan umum,
rumah ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya.
2.3.5 Bukti Fisik (Physical Evidence)
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:71)
“Bukti fisik (physical evidence) merupakan
lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan
langsung berinteraksi dengan konsumen”.

Proses merupakan gabungan semua aktivitas,
umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan,
mekanisme , aktivitas dan hal-hal rutin dimana
jasa di hasilkan dan disampaikan kepada
konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani ,2006:76).
Lebih lanjut dikatakan bahwa proses dapat
dibedakan dalan dua cara yaitu:
a. Kompleksitas , Berhubungan dengan langkalangkah dan tahapan-tahapan proses.
b. Keragaman, berhubungan dengan adanya
perubahan dalam langkah-langkah atau
tahapan proses.
Sehubungan dengan dua cara tersebut, terdapat 4
alternatif mengubah proses yang dapat dipilih
oleh pemasaran, yaitu:
a. Mengurangi keberagaman, berarti terjadi
pengurangan
biaya,
peningkatan
produktivitas dan kemudahan distribusi
b. Menambah
keberagaman,
berarti
memperbanyak kustominasi dan fleksibilitas
dalam produksi yang dapat mengakibatkan
naiknya harga
c. Mengurangi kompleksitas, cendrung lebih
terspesialisasi
d. Menambah kompleksitas, berarti cendrung ke
penetrasi pasar dengan cara menambah jasa
yang diberikan
Dalam industri perumahan, proses penyelesaian
sebuah produk rumah memiliki pengaruh pada
besar kecilnya biaya produksi. Semakin cepat
proses penyelesaian rumah
dimungkinkan
terjadinya penghematan waktu, dan penghematan
biaya. Selain itu rumah yang sudah siap pakai
secapatnya akan segera dipasarkan kekonsumen.
2.3.8 Pelayanan Konsumen (costumer service)
Atau
Proaktif
Pelayan
Kepada
Pelanggan
(Proactive
Costumer
Service)
Pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud,
namun merupakan suatu produk yang memiliki
nilai dan bisa dijual bersamaan dengan fisik
barang dan juga bisa tidak dikaitkan dengan suatu
produk. Pelayanan identik sebagai produk jasa.
Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas
ekonomi dengan output selain produk dalam
pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada
saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan
secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli
pertamanya.
Menurut Kotler(dalam Tjiptono, 2004), ada lima
macam kategori penawaran produk jasa sebagai
berikut :
a.
Produk fisik murni artinya penawaran
hanya semata-mata hanya terdiri atas
produk fisik, misalnya pasta gigi, sabun
mandi, bumbu masak, dan sabun cuci tanpa
ada
jasa
atau
pelayanan
yang
melengkapinya.
b.
Produk fisik dengan jasa pendukung artinya
penawaran terdiri dari produk fisik yang
disertai dengan satu atau beberapa jasa

Bukti fisik
merupakan keputusan-keputusan
yang dibuat pemberi jasa mengenai desain dan
tata letak (layout) dari gedung, ruang dan lainlain. Bila dikaitkan dengan pemasaran rumah,
bukti fisik dapat berupa tata ruang/lingkungan
perumahan, susunan rumah, jalan lingkungan
perumahan, saluran air sebagai saluran
pembuangan air rumah tangga.
2.3.6 Orang (people)
Orang dalam kaitannya dengan perusahaan
pengembang (developer) adalah semua pegawai
atau karyawan yang bekerja dalam perusahaan
pengembang. Untuk mencapai kualitas terbaik
maka pegawai harus dilatih untuk untuk
menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu
memberikan konsumen
kepuasan dalam
memenuhi
kebutuhannya.(Lupiyoadi
dan
Hamdani 2006:75)
Dalam industri perumahan membutuhkan tenaga
kerja (sumber daya manusia) yang berkopeten
dalam bidang pekerjaan yang dipercayakan
kepadanya. Ini dimaksudkan dengan kemampuan
dan keterampilan yang dimiliki karyawan akan
menghasilkan
hasil yang maksimal. Dalam
industri perumahan paling tidak ada tiga bidang
besar pekerjaan yang akan membuat perusahaan
berjalan dengan baik, yaitu: 1) Bidang teknisi, 2)
Bidang administrasi, 3 ) Bidang pemasaran
2.3.7 Proses (process)
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pelengkap untuk meningkatkan daya tarik
produk bagi para konsumen. Contonya
produsen mobil melengkapi produknya
dengan berbagai jasa pendukung, seperti
jasa pemeliharaan dan reparasi, penggantian
dan pemasangan suku cadang, dan lain-lain.
c.
Hybrid artinya komponen jasa dan barang
sama besar porsinya.
d.
Jasa utama yang dilengkapi dengan barang
dan jasa minor artinya penawaran terdiri
atas suatu jasa pokok bersama-sama
dengan
jasa tambahan (pelengkap)
dan/atau barang-barang pendukung.
e.
Jasa murni artinya penawaran hampir
seluruhnya berupa jasa.
Lebih lanjut Pasuraman , dkk
,1998(dalam Lupiyoadi dan hamdani, 2006)
menyatakan bahwa kelima dimensi pokok
kualitas pelayanan dijelaskan:
a. Berwujud (Tangible), yaitu kemampuan
suatu perusahaan dalam menunjukkan
eksistensinya kepada pihak eksternal.
Penampilan dan kemampuan prasarana
fisik perusahaan yang dapat diandalkan
keadaan
lingkungan
sekitarnya
merupakan bukti nyata dari pelayanan
yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini
meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung,
gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan
peralatan yang digunakan (teknelogi),
serta penampilan pegawainya.
b. Keandalan
(Reliability),
yaitu
kemampuan
perusahaan
untuk
memberikan pelayanan sesuai dengan di
janjikan secara akurat dan terpercaya.
Kinerja harus sesuai dengan harapan
pelanggan yang berarti ketepatan waktu,
pelayanan yang sama untuk semua
pelanggan tanpa kesalahan,, sikap yang
simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.
c. Ketanggapan (Responsiviness), yaitu
suatu kebijakan untuk membantu dan
memberikan pelayanan
yang cepat
(responsif) dan tepat kepada pelanggan,
dengan penyampaian informasi yang
jelas.
d. Jaminan dan kepastian (Assurance) yaitu
pengetahuan,
kesopansantunan
dan
kemampuan pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya
para
pelanggan kepada perusahaan. Hal ini
meliputi beberapa komponen antara lain
komunikasi (communication), kredibilitas
(credibility),
keamanan
(security),
kompentensi (competence) dan sopan
santun (courtesy)
e. Emphaty, yaitu memberikan perhatian
yang tulus dan bersifat individual atau
pribadi yang diberikan kepada pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan
konsumen .

Kotler
dan
Amstrong
(2000)
menyatakan bahwa apabila pelayanan berada di
bawah standar, maka pelanggan akan kehilangan
kepuasannya,
sebaliknya
kepuasan
akan
mencapai titik oftimal apabila apa yang
didapatkan sebanding atau lebih besar dari
harapan.
Menurut Lupiyoadi dan Hamdani
(2006:76), “Layanan konsumen meliputi aktivitas
untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat
termasuk pelayanan pratransaksi, saat transaksi
dan pascatransaksi. Kegiatan sebelum transaksi
(pratransaksi) akan mempengaruhi kegiatan
transaksi dan setelah transaksi.”
Lebih lanjut
Assauri (1992:194)
mengatakan bahwa:
“Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran
suatu produk mencakup pelayanan sewaktu
penawaran produk, pelayanan dalam
pembelian/penjualan produk itu, pelayanan
sewaktu penyerahan produk yang dijual,
pemasangan (instalasi) produk itu dan
asuransi atau jaminan resiko rusaknya
barang dalam perjalanan atau pengangkutan
dan pelayanan setelah /purna penjualan,
yang mencakup jaminan atas kerusakan
produk dalam jangka waktu tertentu setelah
produk dibeli konsumen, perbaikan dan
pemeliharaan (service) dari produk itu
apabila rusak” .
2.4 Harapan Konsumen.
Dalam konteks kualitas produk (barang
dan jasa) dan kepuasan pelanggan, telah dicapai
konsensus bahwa harapan pelanggan (customer
expectation) memainkan peran penting sebagai
standar perbandingan dalam mengevaluasi
kualitas maupun kepuasan.
Olson dan Dover (dalam Tjiptono dan Chandra,
2005) menyatakan bahwa harapan/ ekspektasi
pelanggan merupakan keyakinan pelanggan
sebelum mencoba atau membeli suatu produk,
yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai
kinerja produk bersangkutan.
Santos dan Boote, 2003 (dalam Tjiptono dan
Chandra, 2005) mengklasifikasikan harapan
pelanggan ke dalam 9 (sembilan) kelompok yang
disusun dalam sebuah hierarki harapan, dari yang
tertinggi hingga terendah, sebagai berikut :
a. Ideal expectation, yaitu tingkat kinerja
optimum atau terbaik yangdiharapkan
dapat diterima konsumen. Standar ideal
identik denganexcellence, yakni standar
sempurna yang membentuk ekspektasi
terbesarkonsumen.
b. Normative
(should)
expectation
(persuasion-based standard, yaitu
tingkat
kinerja
yang
dirasakan
konsumen seharusnya mereka dapatkan
dari
produk
yang
dikonsumsi.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

Ekspektasi normatif lebih rendah
dibandingkan ekspektasi ideal, karena
biasanya ekspektasi normatif dibentuk
oleh pemasok atau penyedia jasa.
Desired expectation, yaitu tingkat
kinerja yang diinginkan pelanggan
dapat diberikan produk atau jasa
tertentu.
Dengan
kata
lain,
mencerminkan tingkat kinerja yang
diinginkan atau diharapkan diterima
pelanggan; atau perpaduan antara apa
yang diyakini pelanggan dapat (can be)
dan seharusnya (should be) diterima.
Predicted
(will)
expectation
(experience-based nomrs), yaitu tingkat
kinerja
yang
diantisipasi
atau
diperkirakan
konsumen
akan
diterimanya,
berdasarkan
semua
informasi yang diketahuinya; atau
sebagai tingkat kinerja yang bakal atau
mungkin
terjadi
pada
interaksi
berikutnya antara pelanggan dan
perusahaan. Standar ini terbentuk
berdasarkan pengalaman masa lalu
dalam mengkonsumsi kategori produk
atau jasa tertentu dan
persepsi konsumen terhadap kinerja
produk
tipikal.
Pelanggan
mengandalkan
standar
yang
mencerminkan kinerja seharusnya dari
merek yang dibeli dalam rangka
memenuhi
kebutuhan
dan
keinginannya,
namun
ekspektasi
tersebut dibatasi tingkat kinerja yang
diyakini
pelanggan
mungkin
direalisasikan
berdasarkan
pengalamannya dengan merek-merek
sebelumnya.
Deserved (want) expectation (equitable
expectation), yaitu evaluasi subyektif
konsumen
terhadap
investasi
produknya. Tipe ini berkenaan dengan
apa yang setidaknya harus terjadi pada
interaksi berikutnya, yakni layanan
yang
dinilai
sudah
selayaknya
didapatkan pelanggan.
Adequate expectation, yaitu tingkat
ekspektasi batas bawah (lower-level)
dalam ambang batas kinerja produk
atau jasa yang bisa diterima pelanggan.
Minimum tolerable expectation, yaitu
tingkat kinerja terendah yang bisa
diterima atau ditolerir konsumen.
Intolerable
expectation,
yaitu
serangkaian ekspektasi menyangkut
tingkat kinerja yang tidak bakal
ditolerir atau diterima pelanggan.
Standar ini bisa terbentuk sebagai hasil
komunikasi word of mouth atau
pengalaman pribadi yang tidak

j.

memuaskan,
dimana
konsumen
berharap bahwa memori buruk tersebut
tidak akan pernah terulang lagi
Worst imaginable expectation, yaitu
skenario terburuk mengenai kinerja
produk yang diketahui dan atau
terbentuk melalui kontak dengan
media. Melalui ekposur media,
konsumen mungkin saja mengetahui
pengalamanpengalaman buruk orang
lain berkenaan dengan kinerja produk,
jasa atau perusahaan spesifik.

2.5 Kepuasan Pelanggan.
Sebuah proses pengambilan keputusan
pembelian tidak hanya berakhir dengan terjadinya
transaksi pembelian, akan tetapi diikuti pula oleh
tahap perilaku purnabeli (terutama dalam
pengambilan keputusan yang luas). Dalam tahap
ini konsumen merasakan tingkat kepuasan atau
ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi
perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas,
ia akan memperlihatkan peluang yang besar
untuk melakukan pembelian ulang atau membeli
produk lain di perusahaan yang sama di masa
datang. Konsumen yang merasa puas cenderung
akan menyatakan hal-hal yang baik tentang
produk dan perusahaan yang bersangkutan
kepada orang lain. Oleh karena itu, pembeli yang
puas merupakan iklan yang terbaik (Bayus dalam
Kotler et al. 1996).
Kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana
seseorang menyatakan hasil perbandingan atas
kinerja produk (jasa) yang diterima dan yang
diharapkan (Kotler, 1997 dalam Lipiyoadi dan
Hamdani, 2006:192).
Kotler dan Amstrong (2000:36)
menyatakan bahwa “kepuasan konsumen
adalahperasaan kesenangan atau kekecewaan
seseorang yang timbul dan membandingkan
produk kinerja untuk hasil yang dirasakan dalam
hubungannya dengan harapan yang didapat dari
mengkonsumsi sebuah produk”. Lebih lanjut
Kotler dan Amstrong (2006:13) menyatakan
bahwa: “Kepuasan konsumen adalah tingkat
dimana
anggapan
kinerja
(perceived
performence) produk akan sesuai dengan harapan
seorang pembeli”
2.6 Mengukur dan Memantau Kepuasan
Konsumen/Pelanggan
Ada beberapa metode yang bisa
dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur
dan memantau kepuasan pelanggannya dan
pelanggan pesaing, yaitu: a) sistem keluhan dan
saran, b) ghost shopping (mystery shopping), c)
lost customer analysis, dan d) survei kepuasan
pelanggan.
a. Sistem keluhan dan saran.
Tjiptono dan Chandra (2005)menyatakan bahwa:
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Setiap organisasi yang berorientasi pada
pelanggan perlu menyediakan kesempatan dan
akses yang mudah dan nyaman bagi para
pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik,
pendapat, dan keluhan mereka. Media yang
digunakan bisa berupa kotak saran yang
ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (yang
mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan),
kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun
yang dikirm via pos kepada perusahaan), saluran
telepon khusus bebas pulsa websites, dan lainlain.
b. Ghost shopping (mystery shopping).
Zeithaml dan Bitner (2000) berpendapat bahwa :
in this form research, companies hire outside
research organization to send people into service
estabilshment and experience the service as if
they were customers. These “mystery” shoppers
are trained in the criteria important to customers
of the establishment. They deliver objective
assessments about service performance by
completing questionnaires containing items about
important service standards. Questionnairs
contain items that represent important quality or
service issues to customers. Artinya bahwa
perusahaan menyewa organisasi riset dari luar
untuk mengirim orang ke pendirinya layanan dan
menerima pengalaman layanan seolah-olah
mereka adalah pelanggan. Ini "rahasia" pembeli
dilatih dalam kriteria penting untuk pelanggan
perusahaan tersebut. Mereka memberikan
penilaian objektif tentang kinerja pelayanan
dengan mengisi kuesioner yang berisi item
tentang standar pelayanan penting. Angket berisi
item yang mewakili masalah kualitas atau jasa
yang penting kepada pelanggan.)
c. Lost customer analysis (analisis kehilangan
pelanggan).
Zeithaml dan Bitner (2000) menyatakan :
this type of research involves deliberately seeking
customers who have dropped the company’s
service to inquire about their reasons for leaving.
Some lost customer research is similar to “exit
interviews” with employees, in that it asks openended, indepth questions to expose the reasons
for defection and the particular events that led to
dissatisfaction. Arti dari pernyataan di atas
kurang lebih menyebutkan bahwa analisis
kehilangan pelanggan adalah jenis penelitian
yang sengaja mencari pelanggan yang telah
meninggalkan layanan perusahaan, dan untuk
menanyakan
tentang
alasan
mereka
meninggalkan layanan tersebut. Dari beberapa
penelitian yang dilakukan terhadap pelanggan
yang hilang, dilakukan pertanyaan secara terbuka
dengan karyawan, mengenai pertanyaanpertanyaan mendalam untuk mengekspos alasan
pembelotan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang
menyebabkan ketidakpuasan.)
d. Survei kepuasan pelanggan.
Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan bahwa
:“Sebagian besar riset kepuasan pelanggan

dilakukan dengan menggunakan metode survei.
Melalui survei, perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan balikan secara langsung dari
pelanggan dan juga memberikan kesan positif
bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap
para pelanggannya.”
2.8 Kerangka Pemikiran
Tingkat kebutuhan untuk memiliki
tempat tinggal (rumah) pada saat ini semakin
meningkat. Di kota-kota besar, dimana
pertumbuhan
penduduk
terus
meningkat
ditambah adanya arus urbanisasi yang tidak
pernah surut menyebabkan kebutuhan akan
rumah menjadi salah satu kebutuhan pokok
manusia yang dirasakan sangat mendesak.
Pemenuhan kebutuhan akan perumahan untuk
masyarakat sangat terbantu dengan adanya
developer-developer perumahan. Bisnis yang
dilakukan semua developer berorientasi profit
oriented, sehingga produk yang dipasarkan secara
terpadu harus bisa menciptakan daya tarik yang
kuat bagi konsumen untuk memilikinya, dan
berikutnya memberikan
kepuasan kepada
pembeli rumah.
Untuk memberikan kepuasan kepada pembeli
rumah dibutuhkan berbagai strategi pemasaran,
salah satunya dengan strategi marketing mix
(bauran pemasaran). Strategi marketing mix
merupakan salah satu strategi yang diterapkan
oleh PT. Arfiz Jaya Pratama untuk memberikan
kepuasan kepada konsumen pembeli rumah tipe
36 yang ada di Pontianak.
Berdasarkan paparan tersebut, maka kerangka
pemikiran yang digunakan dalam penelitian
seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:

Sumber: Pawitra (1996),Yazid(1999), Payne
2000), Lopiyadi dan hamdani (2006).
2.9. Hipotesis Penelitian:
a. Produk berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah
b. Harga berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah
c. Lokasi berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah
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d. Promosi berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah
e. Bukti fisik berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen pembeli rumah
f. People/karyawan berpengaruh terhadap
kepuasan konsumen pembeli rumah
g. Proses berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen pembeli rumah
h. Proaktif Pelayanan kepada penggan
berpengaruh
terhadap
kepuassan
konsumen pembeli rumah

Pontianak Timur. Populasi yang tersedia
sebanyak 125 kepala keluarga. Kemudian yang
menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 60
responden. Sampel yang diambil dengan
ketentuan :
a.
b.
c.

Konsumen adalah pembeli dan penguna
rumah
Konsumen membeli dengan fasilitas KPR
dari bank
Sudah menghuni di atas 1 tahun.

3.1.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.
Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer dan data skunder.“Data
Primer, yaitu data yang yang diperoleh dari hasil
penelitian ataupun observasi yang dilakukan”
.(Simamora ,2004:31). Data primer di dapatkan
melalui observasi di lokasi dan pada produk
rumah KPR RSH tipe 36, melalui penyebaran
kuesioner kepada responden dan melalui
wawancara kepada pihak developer. Data
sekunder diperoleh dari dekumen, buku, majalah,
internet dan penelitian sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.
3.1.1 Metode Penelitian.
Penelitian yang dilakukan penulis dalam
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat
sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset
dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu
gejala tertentu (Travers, 1978. Dalam Umar
2007:22)
3.1.2 Jenis penelitian.
Jenis penelitian ini penelitian Deskritif
Eksploratif. Penelitian deskriptif yang bersifat
eksploratif bertujuan untuk menggambarkan
keadaan atau status fenomena. Biasanya
dilakukan dengan survey dan menjadi dasar
dalam mengambil kebijakan atau penelitian
lanjutan. Analisis data menggunakan statistik
deskriptif,
prosentase
atau
pemaparan
menggunakan
kata-kata
atau
kalimat.
(http://www.infoskripsi.com/
Resource/Penelitian-Pendidikan.htm)
Data deskriptif dalam penelitian ini
yang berkaitan dengan jenis kelamin responden,
umur responden, pendidikan terakhir responden,
jenis pekerjaan responden, tingkat penghasilan
responden dan lain-lain. Selanjutnya data primer
yang diperoleh dengan menggunakan daftar
pertanyaan akan di tabulasikan, yang kemudian
akan di analisis dengan menggunakan program
SPSS 17. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan
dan akan disimpulkan oleh penulis sesuai dengan
hasil yang diperoleh.

3.1.6 Skala Pengukuran Koesioner.
Metode skala pernyataan sikap yang
digunakan dalam kuesioner adalah berupa skala
Likert. Pada metode ini, responden diminta
memberikan pernyataan yang diukur dalam skala
jenjang dan menyatakan tingkat kesetujuan dan
ketidaksetujuan responden akan pernyataan yang
disampaikan.
Churchill (dalam Sugiyono, 2003:86)
menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau kelompok orang tentang fenomena
sosial.
Dalam penelitian ini ingin mengungkap
pernyataan responden terhadap variabel bebas
dan variabel terikat yang dikemas dalam beberapa
pertanyaan berdasarkan indikator yang sudah di
tetapkan. Alternatif jawaban sudah disiapkan lima
pilihan jawaban dengan masing-masing skor
dengan skala likert, seperti dibawah ini:
Skor untuk variabel bebas dan variabel terikat
dalam skala likert

3.1.3 Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilakukan pada perumahan yang
dibangun perusahaan pengembang PT. Arfiz
Jaya Pratama di Kecamatan Pontianak Timur
Kalimanatan Barat, sedangkan unit analisisnya
adalah konsumen pembeli RSH tipe 36 yang ada
di perumahan Griya Pesona 2, Griya Lantang
Tipo yang terletak di jalan Ya’M. Sabran
Pontianak.

3.1.7 Alat Analisis.
3.1.7.1 Uji Regresi Linier Berganda.
Dalam analisis data digunakan Uji
regresi linier berganda,Uji regresi Linier
berganda menggunakan rumus persamaan sebagai
berikut:

3.1.4 Populasi dan Sampel Penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah pembeli dan
pemilik rumah KPR RSH tipe36, pengembang
PT. Arfiz Jaya Pratama yang ada di Kecamatan
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Y = Bo + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 +
B5 X5 + B6 X6 +B7 X7+B8 X8 + e

4.1 Uji Kelayakan Data
4.1.1 Uji Validitas.

Keterangan:

Uji validitas item digunakan untuk mengukur
ketepatan sutau item dalam kuesioner atau skala,
apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah
tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur.
(Priyatno, 2011:42). Apabila nilai (skor total)
yang di peroleh lebih besar dibandingkan dengan
nilai r tabel, maka item yang diukur adalah valid,
demikian juga sebaliknya jika nilai (skor total)
lebih rendah dari nilai r tabel maka item yang
diukur tidak valid. (Priyatno, 2010, 90-95).

Y = Kepuasan konsumen pembeli
rumah(variabel dependen)
X1 = Produk (Variabel Independen 1)
X2 = Harga (variabel Independen 2)
X3 = Lokasi (variabel Independen 3)
X4 = Promosi (variabel Independen 4)
X5 = Bukti fisik(viariabel Independen 5)

4.1.1.1
Produk.

X6 = SDM/people(variabel Independen 6)

Uji Validitas IntrumenVariabel

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel
Produk
Correlations

X7 = Proses(variabel Independen 7)
X8 = Proaktif Pelayanan Kepada Pelanggan
(variabel Independen 8)
Bo = Koefisien Konstanta
B1…B8= Koefisien regresi X1; X2 ; X3 ; X4;
X5 ; X6 ; X7 ; X8
e = error
3.1.7.2 Koefisien Adjusted Determinasi R
Squere (R2)
Uji Koefisien Adjusted Determinasi R Squere
(R2) untuk Mengetahui besarnya persentase
variasi variabel terikat (dependen) yang dapat
dijelaskan oleh variasi variabel bebas
(independen).
3.1.7.3 Uji Hipotesis.
3.1.7.3.1 Uji t (secara parsial)
Uji t-test digunakan untuk menguji
signifikansi pengaruh variabel indepeden secara
parsial terhadap variabel dependen. Uji t-test
mengasumsi bahwa pada saat dilakukan
pengujian satu variabel independen, variabel
lainnya tidak mengalami perubahan. Pengujian
dilakukan dengan membandingkan t-hitung
dengan t-Tabel α (5%) . Jika t- hitung lebih besar
dari t-Tabel α (5%) atau t-sig lebih kecil dari α
(5%) maka H0 ditolak atau Ha diterima

Dari Tabel 4.9 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Produk berkisar antara
0,478 sampai dengan 0,828. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk variabel produk berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan
pada Variabel Produk dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

3.1.7.3.2 Uji F (secara simultan)
Uji F dilakukan untuk mengetahui
pengaruh secara simultan variabel bebas
(independent)
terhadap
variabel
terikat
(dependen). Pengujian dilakukan dengan
membandingkan F- hitung dengan F Tabel atau F
sig dengan , jika F-hitung lebih besar dari FTabel atau f-sig lebih kecil dari maka Ho di
tolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa pada
tingkat signifikan tertentu (= 5%) variabel
independen secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap variabel dependen.
IV.

4.1.1.2
Harga

Uji Validitas Instrumen Variabel

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel
Harga dengan program SPSS versi 17, dapat
dilihat pada Tabel 4.10
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel Harga

Correlations

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Dari Tabel 4.10 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Harga berkisar antara
0,688 sampai dengan 0,868. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk Variabel Harga berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan
pada Variabel Harga dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

Dari Tabel 4.12 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Lokasi berkisar antara
0,728 sampai dengan 0,843. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk Variabel Produk berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-itempertanyaan
pada Variabel Lokasi dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

4.1.1.3
Uji Validitas Instrumen Variabel
Promosi
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel
Promosi
Correlations

4.1.1.5 Uji Validitas Instrumen Variabel Bukti
Fisik
Tabel 4.13
Hasil Pengujian Validitas Instrumen
VariabelBukti Fisik
Correlations

Dari Tabel 4.13 tersebut di atas terlihat bahwa,
hasil uji validitas dengan uji pearson diperoleh
nilai pearson korelasi untuk item-item pertanyaan
pada variabel Bukti Fisik berkisar antara 0,721
sampai dengan 0,763. Dari hasil tersebut terlihat
bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk Variabel Bukti Fisikberada
diatas (lebih besar) dari nilai r tabel (0,254),
sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item
pertanyaan pada variabel Bukti Fisik dalam
penelitian ini valid sehingga dapat dijadikan
sebagai instrumen pengambilan data.

Dari Tabel 4.11 tersebut di atas terlihat bahwa,
hasil uji validitas dengan uji pearson diperoleh
nilai pearson korelasi untuk item-item pertanyaan
pada Variabel Promosi berkisar antara 0,576
sampai dengan 0,878. Dari hasil tersebut terlihat
bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk Variabel Promosi berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan
pada Variabel Promosi dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

4.1.1.6
Uji Validitas Instrumen Variabel
Orang (poeple/karyawan)
Tabel 4.14
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel
(people/karyawan)
Correlations

4.1.1.4 Uji Validitas Instrumen Variabel
Lokasi
Tabel 4.12
Hasil Pengujian Validitas Instrumen VariabelLokasi
Correlations
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Dari Tabel 4.14 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Orang berkisar antara
0,727 sampai dengan 0,910. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk Variabel Orang berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan
pada variabel orang dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

Dari Tabel 4.16 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Pelayanan Konsumen
berkisar antara 0,816 sampai dengan 0,837. Dari
hasil tersebut terlihat bahwa nilai pearson korelasi
semua item pertanyaan untuk Variabel Pelayanan
Konsumen berada diatas (lebih besar) dari nilai r
tabel (0,254), sehingga dapat disimpulkan bahwa
item-item pertanyaan pada Variabel Pelayanan
Konsumen dalam penelitian ini valid sehingga
dapat dijadikan sebagai instrumen pengambilan
data.
4.1.1. 9
Uji Validitas Instrumen Variabel
Kepuasan
Tabel 4.17
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel
Kepuasan
Correlations

4.1.1.7Uji Validitas Instrumen Variabel Proses
Hasil uji validitas variabel proses melalui
program spss versi 17 dapat dilihat pada Tabel
4.15.
Tabel 4.15
Hasil Pengujian Validitas Instrumen
VariabelProses
Correlations

Dari Tabel 4.15 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada variabel proses berkisar antara
0,681 sampai dengan 0,791. Dari hasil tersebut
terlihat bahwa nilai pearson korelasi semua item
pertanyaan untuk variabel produk berada diatas
(lebih besar) dari nilai r tabel (0,254), sehingga
dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan
pada Variabel Proses dalam penelitian ini valid
sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen
pengambilan data.

Dari Tabel 4.17 tersebut di atas terlihat
bahwa, hasil uji validitas dengan uji pearson
diperoleh nilai pearson korelasi untuk item-item
pertanyaan pada Variabel Kepuasan berkisar
antara 0,495 sampai dengan 0,812. Dari hasil
tersebut terlihat bahwa nilai pearson korelasi
semua item pertanyaan untuk Variabel Kepuasan
berada diatas (lebih besar) dari nilai r tabel
(0,254), sehingga dapat disimpulkan bahwa itemitem pertanyaan pada Variabel Kepuasan dalam
penelitian ini valid sehingga dapat dijadikan
sebagai instrumen pengambilan data.

4.1.1.8
Uji Validitas Instrumen Variabel
Proaktif Pelayanan Pelanggan
Tabel 4.16
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel
Proaktif Pelayanan Pelanggan
Correlations

4.1.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh
mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat
digunakan lagi untuk penelitian yang sama.
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Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan rumusCronbach Alpha.
Menurut Kaplan dan Saccuza (1993),
”Suatu item dinyatakan reliabel jika koefisien
reliabilitasnya ≥0,7.Kemudian menurut Sekaran
(dalam Priyatno, 2010) menyatakan “ Reliabilitas
kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan
0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik”
Pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat
pada Tabel4.18 berikut ini.
Tabel 4.18
Hasil Pengujian Reliabilitas

Dari gambar di atas terlihat data
menyebar di semua sisi pada Tabel Scatter Plot,
ini
membuktikan
bahwa
tidak
terjadi
heteroskedasitas
atau
datanya
adalah
homogenitas.
4.1.3.2 Uji Nomalitas.
Uji nomalitas dilakukan untuk melihat
apakah dalam sebuah model regresi, variabel
bebas (independen) dan variabel terikat
(dependen)
atau
kedua-duanya
memiliki
distribusi normal atau tidak. Model regresi yang
baik adalah distribusi data normal atau mendekati
normal .
Deteksi nomalitas dilakukan dengan
melihat penyebaran data (titik) pada sumbu
diagonal grafik. Jika data menyebar disekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
(Santoso, 2000:)

Hasil pengujian reliabilitasvariabelvariabel yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,70. Hal
ini berarti bahwa konstruk variabel-variabel
tersebut adalah reliabel.
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.
Sebelum dilakukan analisis regresi linier, agar
hasil regresi atau persamaan regresi
layak
dipakai untuk memprediksi pengaruh variabelvariabel independen terhadap variabel dependen
maka data harus memenuhi kreteria uji asumsi
klasik yang terdiri dari heteroskedasitas, uji
normalitas, uji multikolinieritas, dan autokerelasi.
4.1.3.1 Uji Heteroskedasitas dan Uji
Homogenitas
Heteroskedasitas adalah dimana data mengumpul
di satu sudut/bagian, sedangkan homogenitas
adalah dimana data menyebar di semua sisi pada
Tabel Scatter Plot. Uji homogenitas, adalah
diagnosa dengan Tabel Scatter Plot nilai residual
variabel dependen, untuk mengetahui apakah
sebaran data terjadi heteroskedasitas atau
hemogenitas.

Dari gambar P-P Plot of Regression standardized
residual terlihat titik-titik distribusi berada
disekitar garis lurus diagonal, sehingga dapat
disimpulkan
bahwa
distribusi
frekuensi
memenuhi model regresi layak dipakai untuk
memprediksi pengaruh produk(product), harga
(price), promosi(promotion), lokasi (place), bukti
fisik(physical evidence), orang (peolpe), proses
(process), dan pelayanan pada pelanggan
(provision of consumer service) pada kepuasan
pembeli rumah tipe 36.
4.1.3.3 Uji Multikolinieritas.
Uji multikolinearitas ini dilakukan
untuk melihat apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel bebasnya. Deteksi ada
tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan
melihat VIF (Variance Inflation Factor) dan
Koefisien antar variabel bebas.Untuk mengetahui
ada tidaknya multikoliearitas adalah dengan
melihat koefesien kurang dari 0,5 maka tidak ada
multikolinearitas (Santoso, 2000),atau apabila
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memiliki nilai VIF (Variance Inflation Factor)
lebih besardari 10 dan nilai toleransi kurang dari
0,10, maka dideteksi dalammodel terjadi problem
multikolinearitas (Ghozali, 2006)
Tabel 4.19
Tabel Uji Multikoliearitas
(Nilai VIF dan Tolerance)
Coefficients(a)

variabel independen) diperoleh nilai dl sebesar
1,297 dan nilai du 1,893.
Skor yang berada di antara nilai 1,297 dan 1,893
berada pada daerah keragu-raguan, sedangkan
nilai Durbin-Watson sebesar 1,912 termasuk
daerah bebas autokorelasi karena berada diantara
du dan (4-du) atau du = 1,893 dan (4-1,893) =
2,107)

Pernyataan secara umum dinyatakan apabila DW berada antara -2 dan +2, berarti tidak terdapat
korelasi residual antara satu pengamatan dengan
pengamatan lainnya, adapun tampilannya D–W
sebagaimana pada Tabel 4.20 berikut ini

Berdasarkan Tabel 4.19 , diketahui bahwa semua
nilai uji multikoliearitas dari variabel yang diuji
memiliki nilai VIF di bawah 5 dan tidak lebih
besar dari 10, atau nilai tolerance tidak kurang
dari 0,10. ini menunjukkan bahwa semua datanya
tidak mengandung Multikolinearitas.
4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.
Berdasarkan analisis regresi linier berganda
diperoleh koefesien regresi seperti pada tabel
4.21 di bawah ini:

4.1.3.4 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakn untuk
mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan
pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat
yang harus terpenuhi adalah tidak adanya
autokorelasi pada model regresi.(Priyatno ,2010)
Metode pengujian menggunakan uji
Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan
sebafai berikut: (Priyatno,2010)
a) Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari
(4-dl), maka hipoteis nol di tolak, yang
berarti terdapat autokorelasi
b) Jika d terletak antara du dan (4-du) maka
hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada
autokorelasi
c) Jika d terletak antara dl dan du atau di antar
(4-du) dan (4-dl), maka tidak menghasilkan
kesimpulan yang pasti (daerah keraguraguan)
Nilai du dan dl dapat diperoleh dari
Tabel statistik Durbin-Watson yang tergantung
banyaknya observasi dan banyaknya variabel
yang menjelaskan.
Berdasarkan data output SPSS versi 17, Tabel
Model Summary(b) , diketahui bahwa nilai
Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,912.
Sedangkan dari Tabel DW dengan signifikansi
0,05 dan jumlah data (n) = 60, serta k = 8 (jumlah

Tabel 4.21
Koefesien Regresi Berganda
Coefficients(a)

Dari data koefisien regresi pada tabel 4.21
tersebut di atas, maka dapatlah disusn persamaan
regresi linier berganda sebagai berikut:
Y =

-0,877+ 0,164X1 + 0,056X2 +
0,120X3+ 0,140X4 + 0,167X5 +
0,227X6 + 0,218X7+ 0,154X8 + e
Dari persamaan regresi linier berganda
tersebut dapat dijelaskan:
a. Konstanta (βo) sebesar -0,877; artinya
bahwa apabila informasi produk, harga,
promosi, lokasi, fisik, orang, proses, dan
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

pelayanan tidak diketahui (sama dengan nol)
maka kepuasan sebesar -0,877
Koefesien regresi untuk variabel produk
(X1) sebesar 0,164. Artinya jika variabel
produk mengalami kenaikan satu satuan,
maka kepuasan pembeli rumah akan
mengalami peningkatan sebesar 0,164satuan
dengan asumsi variabel independen lainnya
bernilai tetap.
Koefesien regresi untuk variabel harga (X2)
sebesar 0,056; artinya jika variabel harga
mengalami kenaikan satu satuan, maka
kepuasan pembeli rumah akan mengalami
peningkatan sebesar 0,056 satuan dengan
asumsi variabel independen lainnya bernilai
tetap.
Koefesien regresi untuk variabel promosi
(X3) sebesar 0,120; artinya jika variabel
promosi mengalami kenaikan satu satuan,
maka kepuasan pembeli rumah akan
mengalami peningkatan sebesar 0,120
satuan dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai tetap.
Koefesien regresi untuk variabel lokasi (X4)
sebesar 0,140; artinya jika variabel lokasi
mengalami kenaikan satu satuan, maka
kepuasan pembeli rumah akan mengalami
peningkatan sebesar 0,140 satuan dengan
asumsi variabel independen lainnya bernilai
tetap.
Koefesien regresi untuk variabel bukti fisik
(X5) sebesar 0,167; artinya jika variabel
bukti fisik mengalami kenaikan satu satuan,
maka kepuasan pembeli rumah akan
mengalami peningkatan sebesar 0,167
satuan dengan asumsi variabel independen
lainnya bernilai tetap.
Koefesien regresi untuk variabel orang (X6)
sebesar 0,227; artinya jika variabel orang
mengalami kenaikan satu satuan, maka
kepuasan pembeli rumah akan mengalami
peningkatan sebesar 0,227 satuan dengan
asumsi variabel independen lainnya bernilai
tetap.
Koefesien regresi untuk variabel proses (X7)
sebesar 0,218; artinya jika variabel proses
mengalami kenaikan satu satuan, maka
kepuasan pembeli rumah akan mengalami
peningkatan sebesar 0,218 satuan dengan
asumsi variabel independen lainnya bernilai
tetap.
Koefesien regresi untuk variabel proaktif
pelayanan kepada pelanggan (X8) sebesar
0,154; artinya jika variabel proaktif
pelayanan kepada pelanggan mengalami
kenaikan satu satuan, maka kepuasan
pembeli rumah akan mengalami peningkatan
sebesar 0,154 satuan dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai tetap.

4.3 Uji Kecukupan Model (Koefesien
Determinasi R Square).
Berdasarkan hasil analisis koefesien
determinasi pada tabel 4.22 (model summaryb) di
bawah ini. Diperoleh nilai Adjusted R Square
(R2) sebesar 0,832. Ini berarti bahwa 83,20%
variasi dari kepuasan pembeli rumah bisa
dijelaskan oleh variasi dari delapan variabel
bebas (independen). Sedangkan sisanya (100% 83,20% = 17,80%) dijelaskan oleh sebab-sebab
lain diluar model.
4.4 Pengujian Hipotesis.
4.4.1 Uji t (secara parsial)
Berdasarkan uji t (tabel 4.21) yang dilakukan
diperoleh jawaban antara lain:
a. Produk (product) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen pembeli
rumah, dengan t-sig 0,032 lebih kecil dari α
(0,05).
b. Harga (price) tidak berpengaruh signifikan
terhadap terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah , dengan t- sig 0,290 lebih
kecil dari α (0,05).
c. Lokasi (place) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen pembeli
rumah, dengan t-sig 0,025 lebih kecil dari α
(0,05).
d. Promosi (promotion) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen pembeli
rumah, dengan t-sig 0,045 lebih kecil dari α
(0,05).
e. Bukti fisik (physical avidence) berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah, dengan t-sig 0,029 lebih
kecil dari α (0,05).
f. Orang/karyawan
(people)
berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah, dengan t-sig 0,009 lebih
kecil dari α (0,05).
g. Proses (process) berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen pembeli
rumah, dengan t-sig 0,028 lebih kecil dari α
(0,05).
h. Proaktif pelayanan pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah, dengan t-sig 0,046 lebih
kecil dari α (0,05).
4.4.2 Uji F (secara simultan).
Tabel. 4.23
UJI F
ANOVAb
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5.2 Rekomendasi
Berdasarkan uji F pada tabel 4.22 (Anova) di
atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 37.614, dengan
sig 0,000. Fhitung yang di dapatkan lebih besar
dari Ftabel sebesar 2,126. Dan nilai sig hitung
sebesar 0,000 lebih kecil dari standar error
(0,05). Ini berarti semua variabel independen
(bauran pemasaran) secara simultan (besamasama) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pembeli rumah.

a.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
1.1

Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan terhadap para konsumen pembeli
rumah di Perumahan Griya Pesona 2 dan Griya
Lantang Tipotipe 36 pada PT. Arfiz Jaya
Pratama yang berada di Kecamatan Pontianak
Timur Kalimantan Barat dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tingkat keyakinan 95% (α = 5%) faktorfaktor bauran pemasaran yang terdiri dari
produk, harga, promosi, lokasi, bukti fisik,
orang, proses dan proaktif pelayanan kepada
pelanggan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah tipe 36 pada PT. Arfiz Jaya
Pratama di Pontianak Timur dengan nilai F
hitung sebesar 37,614 dan f-sig 0,000
dengan pengaruh sebesar 83,2%.
b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
tingkat keyakinan 95% (α = 5%) dari
delapan variabel bauran pemasaran yang
diteliti dalam penelitian ini tujuh variabel
yaitu produk, promosi, lokasi, bukti fisik,
orang, proses dan proaktif pelayanan kepada
konsumen secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen
pembeli rumah tipe 36, dengan nilai t hitung
berturut-turut: Produk (2,207); Promosi
(2,057); Lokasi (2,308); Bukti Fisik (2,247);
Orang (2,715);Proses ( 2,261); Proaktif
Pelayanan kepada pelanggan(2,045) dan t
sig berturut-turut: Produk (0,032);Promosi
(0,042); Lokasi (0,025); Bukti Fisik (0,029);
Orang (0,009);Proses (0,028); proaktif
Pelayanan kepada pelanggan (0,046).
Sedangkan satu variabel lainnya yaitu
variabel harga tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung sebesar 1,068 dan t sig sebesar 0,290
dibandingkan dengan t- tabel (α = 0,05 , 2
sisi) sebesar 2,008 dan t- sig 0,05.
c. Dari semua bauran pemasaran (marketing
mix), variabel karyawan (people) paling
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.

b.

Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan serta kesimpulan seperti dijelaskan
pada bagian sebelumnya, beberapa rekomendasi
yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai
berikut:
a.
Kepada
perusahaan-perusahaan
pengembang
perumahan
(Developer)
hendaknya dalam membangun dan menjual
perumahan baru sebaiknya memperhatikan
bauran pemasaran yang terdiri dari variabel
harga .produk, promosi, lokasi, bukti fisik,
orang, proses dan pelayanan karena
berdasarkan hasil penelitian ini kedelapan
variabel tersebut baik secara secara bersamasama (simultan) maupun secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen.
b.
Berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Harga adalah satusatunya variabel bauran pemasaran yang tidak
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Hal ini dikarenakan bahwa rumah tipe 36
bagi konsumen dengan ekonomi menengah
ke bawah adalah produk yang mahal, namun
harus dibeli (wajib) sebagai tempat tinggal .
Kecilnya penghasilan konsumen, memaksa
konsumen untuk melakukan pembelian
rumah
secara kredit melalui lembaga
keuangan bank (BTN), dan dengan waktu
cicilan yang cukup lama. Pembelian rumah
dengan fasilitas kredit BTN dengan tipe yang
sama distandarkan besar pinjaman kreditnya
karena pengaturan harganya diregulasi oleh
pemerintah. Strategi harga yang dapat
diterapkan hanyalah dengan memberikan
keringanan dalam pembayaran uang muka
dengan cicilan. Selain untuk mengimbangi
harga rumah yang relatif mahal agar terkesan
murah, penuhi semua fasilitas pendukung
setiap rumah, seperti aliran listrik, air cuci
mandi (PDAM) dan fasilitas umum, seperti
taman, lapangan olah raga dan rumah ibadah.
c. Untuk meningkatkan nilai jual rumah,
lakukan strategi deperensiasi produk, dengan
membangun model rumah yang berbeda dari
pesaing. Bangunlah rumah dengan tata ruang
yang siap dikembangkan oleh pemiliknya dan
bangunlah rumah pada posisi lahan yang
strategis agar mudah dikembangkan.
d. Bangunlah
rumah
dengan
tataruang
lingkungan yang sehat, harmonis dan asri.
Seperti pembangunan saluran pembuangan
air hujan dan limbah, pembangunan jalan
lebar dan kuat.
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